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VÁŠ ZNAČKOVÝ PREDAJCA:



Musso Grand je skutočný pick-up, ktorý je maximálne praktický a spoľahlivý.

PRIESTRANNÝ A SPOĽAHLIVÝ



Kým kapota a plochy blatníkov svojimi výrazne vedenými líniami priťahujú pohľady,  

chrómový pás pretínajúci masku chladiča poskytuje prednej časti vozidla charakteristický  

a jedinečný vzhľad. Vycibrený dizajn potom dokresľujú guľaté hmlové svetlá.

PRESVEDČIVÉ SEBAVEDOMIE

Xenónové svetlomety zabezpečia vysokú 
viditeľnosť v noci; integrované LED den-
né svietenie a LED smerovky - to všetko 
v znamení jednoduchosti.

Maska chladiča s dizajnom krídla pre-
požičiava vozidlu väčšiu hĺbku a dyna-
mickejší vzhľad.

Smerovky integrované do vonkajších 
spätných zrkadiel
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Vnútri nákladového priestoru
– Upevňovacie prvky
– 12V elektrická zásuvka

Charakteristické tvary karosérie dopĺňajú výrazné bočné línie. Do strán pretiahnuté svetlá a svetelné  

odrazky zvyšujú viditeľnosť vozidla z boku. To všetko v záujme väčšej bezpečnosti.

Nákladný priestor je vybavený špeciálnou ochrannou vrstvou a záchytné oká umiestnené v  

rohoch umožňujú bezpečné upevnenie nákladu.

Na bočnej strane nákladného priestoru sa nachádza 12V elektrická zásuvka.

JEDINEČNÝ A PRAKTICKÝ

Plastový rám ako doplnok nákladného 
priestoru

Kombinované zadné svetlá
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VŠESTRANNOSŤ

Musso Grand je vynikajúcim riešením,  

či už pre pohodlnú jazdu na ceste,  

ale aj pre ťažké pracovné úlohy v náročnom teréne
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Hnedý interiér, čierne čalúnenie stropu

O pohodlné cestovanie sa postarajú komfortné a ergono-

mické sedadlá. Do držiakov nachádzajúcich sa vo výpl-

niach dverí môžete ľahko umiestniť fľaše s vodou, mapy a 

iné potrebné predmety.

Na stredovej konzole nájdete USB prípojku, zapaľovač 

cigariet / 12V elektrickú zásuvku a dva držiaky nápojov. 

Cestujúci na zadných sedadlách majú k dispozícii držiaky 

nápojov a madlá umiestnené na B stĺpikoch, ktoré uľahčujú 

nastupovanie a vystupovanie.

Vnútorné prevedenie je dostupné v troch farebných kombi-

náciách:

– Čierny interiér, šedé čalúnenie stropu

– Hnedý interiér, čierne čalúnenie stropu

Čierny interiér, šedé čalúnenie stropu

KOMFORTNÝ A PRIESTRANNÝ INTERIÉR

KOMFORTNÝ A 
PRIESTRANNÝ INTERIÉR
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S Musso Grand sa jazda stáva príjemným zážitkom: nastaviteľný, teleskopický stĺpik riadenia umožní nájsť 

vhodnú polohu za volantom vodičom rôznych typov postáv. Ovládacie prvky multifunkčného volantu a tempo-

matu sú ľahko dostupné.

Skvelý prehľad o dianí okolo vozidla
Štyri externé kamery zobrazujú 360° okolia vozidla, čím sa riadenie pri nižších rýchlostiach, ako aj parkovanie 

stáva bezpečnejším a ľahším.

Moderný multi-mediálny systém
Informačný a zábavný systém Musso Grand je založený na dotykovom displeji s vysokým rozlíšením, podpo-

rujúcim Apple CarPlay a Google Android Auto.

Multi-mediálny systém ďalej obsahuje rádio, MP3 prehrávač, ukladanie dát v reálnom čase a USB konektor.

S chytrým telefonem připojeným k centrálnímu disple-
ji je možno telefonovat, přečíst zprávu i poslouchat hud-
bu během jízdy.

APPLE CARPLAY A ANDROID AUTO

Kamera s 
pohľadom 
dopredu

Kamera s 
pohľadom 
dozadu

3D KAMEROVÝ 

SYSTÉM  

S POHĽADOM Z 

VÝŠKY

360° 

zorné pole

Upozornenie na poruchu brzdových 
svetiel

Posilňovač riadenia prispôsobujúci sa 
rýchlosti / Vyhrievaný volant

7 palcový TFT LCD-displej

SUPERVISION PRÍSTROJOVÁ DOSKA

Voliteľný zvuk smeroviek Parkovací asistent

Indikácia smeru natočenia 
kolies

DISPLEJ 

PALUBNÉHO 

POČÍTAČA

DIGITÁLNY 

TACHOMETER S 

TROMI REŽIMAMI

Normálny režim Animovaný režim

Režim kombinovaný s 
otáčkomerom

POHODLIE, PALUBNÉ INFORMÁCIE  
A ZÁBAVA

Kamera s 
bočným 
pohľadom
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Všetky sedadlá môžu byť vyhrievané, cestujúci tak budú 

cestovať pohodlne aj v zimnom počasí. 

Ventilované predné sedadlá naopak zaistia komfort v letných 

mesiacoch.

PRIESTRANNÉ A 
POHODLNÉ PREDNÉ I 
ZDANÉ SEDADLÁ

Mimoriadny priestor na zadných sedadlách
V otázke priestoru pre zadných cestujúcich je 
Musso Grand mimoriadne veľkorysé.

Elektricky ovládaná bedrová opierka pre sedadlo vodiča Ventilované predné sedadlá Vyhrievané predné a zadné sedadlá
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NAJMODERNEJŠIE 
SYSTÉMY PODPORY 
RIADENIA

Bezpečnostné asistenčné systémy Musso Grand dokážu včas 

upozorniť na prípadné kritické situácie a pomôcť vodičovi 

vyhnúť sa nebezpečenstvu. Môžu aj čiastočne prevziať riadenie, 

čo zvyšuje bezpečnosť posádky i cestnej premávky.

Systém automatického núdzového 
brzdenia (AEB)
Systém sleduje pohybujúce sa alebo 
odstavené vozidlá a včasným upozor-
nením pomáha zabrániť zrážke alebo 
znižuje jej následky.

Asistent zmeny jazdného pruhu (LCA)
Sleduje zozadu rýchlo sa približujúce 
vozidlá a upozorní vodiča na možné 
nebezpečenstvo blikajúcim svetlom 
zabudovaným do vonkajšieho spätného 
zrkadla.

Systém upozorňujúci na vybočenie z
jazdného pruhu (LDW)
Upozorní vodiča, ak vozidlo začne 
opúšťať svoj pruh, bez toho, aby bola v 
danom smere zapnutá smerovka.

Upozornenie na nebezpečenstvo 
čelného nárazu (FWC)
Upozorní vodiča, ak sa pred auto
dostane iné vozidlo alebo chodec.

Asistent diaľkových svetiel (HBA)
Pri zistení oproti prichádzajúcich vozi-
diel automaticky zníži výšku svetelného 
paprsku diaľkových svetiel, čím uľahču-
je jazdu v noci.

Upozornenie na pohyb kolóny (FVSA)
Upozorní vodiča vizuálnou a zvukovou 
signalizáciou ak sa vozidlo vpredu 
začne po rozbehnutí kolóny vzďaľovať.

Systém sledovania mŕtveho uhla 
(BSD)
Sleduje zozadu približujúce sa vozidlá 
a vozidlá nachádzajúce sa v mŕtvom 
uhle a upozorní vodiča blikajúcim 
svetlom zabudovaným do vonkajšieho 
spätného zrkadla na možné nebezpe-
čenstvo kolízie.

Systém upozorňujúci na pohyblivé 
prekážky pri cúvaní (RCTA)
RCTA detekuje blížiace sa vozidlá, ktoré 
nie sú v dobe cúvania viditeľné. Akoná-
hle zaznamená prichádzajúce vozidlo, 
vydá varovný signál.

POKROČILÉ 

TECHNOLOGICKÉ 

RIEŠENIA
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PLYNULÉ RADENIE,  
DVA TYPY ZADNEJ NÁPRAVY

Musso Grand si môžete objednať s 2,2 litrovým XDi 220 naftovým motorom, v ponuke je 5-ti prvková zadná tuhá náprava, 

ktorá poskytuje vynikajúce držanie na ceste a komfort počas jazdy. 

V prípade prevedenia so zadnými listovými pružinami je možné zaťažiť vozidlo ešte viac. 

2WD
Dlhý  
prevod

4WD
Dlhý
prevod

4WD
Krátky
prevod

Prepínateľný pohon všetkých kolies poskytuje vodičovi možnosť systém 
vypínať alebo zapínať v závislosti od meniacich sa podmienok na ceste 
alebo v teréne. To má pozitívny vplyv na bezpečnosť a hospodárnosť jazdy.

PREPÍNATEĽNÝ  

POHON VŠETKÝCH KOLIES

NAFTOVÉ MOTORY
5-TI PRVKOVÁ  
ZADNÁ TUHÁ NÁPRAVA

ZADNÁ TUHÁ  
NÁPRAVA S LISTOVÝMI 
PRUŽINAMI 

Os pripevnená na ľavej a pravej strane 
poskytuje komfortné cestovanie na hlad-
kom, či nerovnom cestnom povrchu, ale aj 
v teréne.

Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam 
poskytuje Musso Grand hladkú jazdu a vyni-
kajúce jazdné vlastnosti aj v prípade nalože-
nia, či ťahania ťažkých nákladov.

181 k

4.000 ot/min

Max. výkon

420 Nm

1.600~2.600 ot/min

Max. točivý moment

2.157 cm³

Zdvihový objem

e-XDi 220

AISIN 6 RÝCHLOSTNÁ AUTOMATICKÁ PREVODOVKA
Výnimočný rozsah prevodov zabezpečuje optimálnu plynulosť radenia 
rýchlostí v závislosti od odlišných jazdných podmienok. Management 
preraďovania rýchlostných stupňov udržuje pocit priebežného radenia. 
Manuálny režim poskytuje rýchlu odozvu v záujme ešte dynamickejšieho 
jazdného prejavu.
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Elektronický stabilizačný systém (ESP)
Aktívna ochrana proti prevráteniu (ARP)
Brzdový asistent (BAS) Systém núdzového zastavenia (ESS) Asistent zjazdu z kopca (HDC)Asistent rozjazdu do kopca (HSA)

6 AIRBAGOV

1 Airbag na strane vodiča
2 Airbag na strane spolujazdca
3, 4 Bočné airbagy na strane vodiča  
 a spolujazdca
5, 6 Hlavové airbagy

Pre prípady, kedy na povrchu pokrytom blatom ale-
bo snehom jedno koleso prekĺzne alebo sa pri pre-
jazde terénom zdvihne do vzduchu, uzatvárateľný 
diferenciál bude otáčať obe kolesá na jednej náprave 
súčasne. To umožní vozidlu získať späť trakciu.

DIFERENCIÁL S UZÁVIERKOU 

ESP Elektronický stabilizačný systém

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

Musso Grand je vybavený šiestimi airbagmi, medzi ktorými sú napríklad aj hlavové airbagy, ktoré zabezpečujú zvýšenú ochranu cestujúcich na predných i na 

zadných sedadlách. Elektronický jazdný stabilizačný systém nepretržite monitoruje jazdné podmienky aj stav vozidla a v súlade s nimi nastavuje výkon mo-

tora a bŕzd tak, aby vodič nestratil kontrolu nad vozidlom. Diferenciál s uzávierkou zvyšuje priľnavosť pri jazde na strmom povrchu alebo v klzkom teréne a 

súčasne zvyšuje prenášaný krútiaci moment.

    21.    20.BEZPEČNOSTNO-TECHNICKÉ SYSTÉMY



MASÍVNY A PREDSA TICHÝ

Štvorvrstvový podvozkový rám „Quad Frame“ je vytvorený podľa novej koncepcie tak, aby ešte viac ochránil priestor pre 

cestujúcich pred hlukom prichádzajúcim z povrchu vozovky a motorového priestoru. Táto konštrukcia tiež významne 

znižuje možnosť poranenia cestujúcich vo vozidle pri havárii.

Tichý interiér
Rozmernejšie gumové silentbloky znižujú hluk a vibrácie motora pri voľnobehu aj počas jazdy. Horné i dolné časti dver-

ných a okenných rámov sú vybavené štvorvrstvovým tesnením pre zníženie aerodynamického hluku.

Celý rám podvozku je vyrobený zo špeciálnej štvorvrstvo-
vej ocele s vysokou pevnosťou, ktorá chráni nielen v 
prípade čelnej, ale aj bočnej kolízie

Deformačná zóna je umiestnená v prednej časti rámu podvozku v 
oblasti, ktorá je v prípade čelnej zrážky najviac vystavená vonkajším 
vplyvom. Táto deformačná zóna dokáže výrazne pohltiť vplyv nežia-
dúcej sily a chrániť tak telesnú integritu cestujúcich.

Predsadená časť podvozku slúži ako deformačná zóna

Štvorvrstvový rám podvozku „Quad Frame”

PREDSADENÁ ČASŤ PODVOZKU 

SLÚŽI AKO DEFORMAČNÁ ZÓNA

ŠTVORVRSTVOVÝ RÁM 

PODVOZKU „QUAD FRAME”
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PRAKTICKOSŤ A ESTETIKA

Musso je dokonalou voľbou bez kompromisov pre tých, ktorí hľadajú mnohostranné využitie a sebaistý vzhľad.

    25.    24.



MUSSO Grand

VÝNIMOČNÁ  
KAPACITA  

NÁKLADNÉHO  
PRIESTORU

Kapacita nákladného priestoru, výnimočná vo svojej 

kategórii, spĺňa požiadavky kladené náročnými 

pracovnými úlohami a zároveň umožňuje naozaj aktívne 

využitie voľného času.
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MUSSO GRAND



Musso Grand je vozidlo s nadčasovým vzhľadom, ktoré 
poskytuje oveľa viac, než čo sa dá od bežného pick-upu 
očakávať!

PRIPRAVENÝ DO AKCIE





1.610 mm

1.570 mm

570 mm

Palubné prístroje s 3,5 palcovým multi-
funkčným displejom

Čelné sklo s ochranou proti UV žiareniu a s 
funkciou odmrazovania stieračov

Bezpečnostné elektronicky ovládané okná Predné hmlové svetlomety Anténa

Elektrické strešné okno

Okná s možnosťou diaľkového ovládania 
inteligentným kľúčom

Automatické uzatváranie dverí

Zosilnené dvere nákladného priestoru Diaľkové ovládanie audio systému, palubné-
ho počítača a tempomatu na volante

Svetlomety vybavené funkciou oneskorené-
ho vypnutia „vitaj doma”.

Privítací systém Teleskopický stĺpik riadenia Stĺpik riadenia s možnosťou nakloneniaRozmery nákladného priestoru

Sada na opravu pneumatík

8 palcový inteligentný audiosystém

Strešné nosiče Systém kontroly tlaku v pneumatikách Parkovací asistent

2 DIN audio s MP3 prehrávačom

Plne automatická dvojzónová klimatizácia /
Manuálne klimatizačné zariadenie

Ostrekovače svetlometov, automatické 
stierače

Integrovaný spínací modul

ŠTÝL A POHODLIE
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Úložný priestor pred spolujazdcom
a pod lakťovou opierkou

Držiak na fľaše

Dodatočné madlá na B stĺpikuDC výstup v nákladnom priestore

USB konektor a 12V elektrická zásuvka

Hnedý interiér, čierne čalúnenie stropu

Čierny interiér, šedé čalúnenie stropu

FARBA INTERIÉRU

Nappa koža

Nappa koža

Taft textília

FARBY EXTERIÉRU

DISKY

Biela farba GRAND White 
(WAA)

Červená metalická farba 
INDIAN Red (RAJ)

20 palcové ALU disky „Sputtering“18 palcové ALU disky 18 palcové ALU disky čierne

17 palcové ALU disky17 palcové oceľové disky

Biela metalická farba Pearl 
White (WAK)

Strieborná metalická farba 
FINE Silver (SAF)

Modrá metalická farba 
ATLANTIC Blue (BAU)

Grafitová metalická farba 
MARBLE Graphite (ACM)

Hnedá metalická farba 
MAROON Brown (OAW)

Čierna metalická farba 
SPACE Black (LAK)

Inteligentný kľúčOká na upevnenie nákladu

Odkladací priestor na strešnej konzole

Bezpečnostné svetlá zabudované do dverí

Predný kamerový modul s dažďovým senzo-
rom a jednotkou pre automatické zapínanie 
diaľkových svetiel

Držiaky nápojov na zadných sedadlách

Slnečné clony s kozmetickým zrkadlom a 
osvetlením

PONUKA FARIEBPOHODLIE
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