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CESTA ZA 
DOBRODRUŽSTVOM
Nové Musso Grand má odvážnejší a dynamickejší štýl ako kedykoľvek predtým. 
Priťahuje pozornosť a maximalizuje zážitok na ceste aj v teréne.
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Tmavá maska chladiča

ROBUSTNÉ A
DYNAMICKÉ ZÁROVEŇ
Nové Musso Grand ponúka ideálne proporcie tradičného pickupu na ráme v spojení so silným pútavým 
vzhľadom. Vyniká v teréne aj meste: je dokonalým partnerom pre prácu aj zábavu.
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Emblém 4x4

DOMINANTNÉ A 
EXPRESÍVNE
Vďaka svojmu dynamickému exteriéru ponúka nové Musso Grand skvelý pôžitok z jazdy. Poskytuje 
jeden z najlepších výkonov vo svojej triede. Nové Musso Grand má všetko, čo potrebujete: terénne 
schopnosti pick-upu aj komfort pre jazdu na ceste.
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1 570 mm1 300 mm

570 mm

1 011ℓ
(Kapacita nákladného priestoru 

vypočítaná metrikou VDA) 
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PARŤÁK NA  
KAŽDÝ DEŇ
Máte radi dobrodružstvo, ale zároveň potrebujete spoľahlivého pracanta na 
každodenné využitie? Musso Grand v sebe spája to najlepšie z oboch svetov. 
Užite si všestrannosť a unikátnu veľkosť nákladovej plochy. 
Či už budete prevážať športové vybavenie alebo využívať vozidlo pri práci, nové 
Musso Grand splní aj tie najnáročnejšie požiadavky a ponúkne vám viac ako 
dostatok priestoru.



NOVÉ  MUSSO GRAND
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SEBAVEDOMÝ
DESIGN
Nové Musso Grand je naozajstný pick-up.  
Poskytuje maximálnu praktickosť a odolnosť v kombinácii s 
modernými technológiami a asistentov.

❶ 

❷

❸

❶ Predné xenónové svetlomety

❷ Chrómová maska chladiča

❸ LED predná hmlovka
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PRAKTICKÉ VOZIDLO V 
PRÉMIOVOM  
SPRACOVANÍ
Charakteristické tvary karosérie dopĺňajú dynamické bočné línie.  
Do strán pretiahnuté svetlá a odrazky zvyšujú viditeľnosť vozidla z boku, a tým  
zvyšujú bezpečnosť jazdy. Nákladový priestor je vo všetkých štyroch 
rohoch vybavený záchytnými okami pre bezpečné a jednoduché uchytenie nákladu.
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VŠESTRANNOSŤ 
A POHODLIE
Nové Musso Grand je naozajstný pick-up postavený na rebrinovom 
ráme, ktorý vozidlu zabezpečuje tie pravé off-roadové vlastnosti. 
Tento model je tak vynikajúce riešenie nielen pre pohodlnú jazdu 
po ceste, ale aj pre ťažké pracovné úkony v náročnom teréne. 
Nevídanou veľkosťou nákladového priestoru vychádza v ústrety 
všetkým, ktorí potrebujú prevážať veľkoobjemové náklady.

1 570 mm

(Kapacita nákladného priestoru  
vypočítaná metrikou VDA) 

1 262 ℓ

1 610 mm

570 mm
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Animation mode

Regular mode RPM-linked mode

Vnútri kabíny nového Musso Grand sa cítite ako v prémiovom vozidle vyššej cenovej kategórie. 
Pri výrobe tohto pick-upu bol kladený dôraz na pohodlie a praktickosť interiéru. Všetky funkcie a ovládacie tlačidlá sú doslova na dosah ruky. 
Nové Musso Grand je komfortné a premyslené do najmenšieho detailu.

KOMFORTNÝ A PRIESTRANNÝ INTERIÉR

Apple CarPlay a Android Auto
Cestujúci môžu k displeju pripojiť svoj chytrý telefón a ľahko 
tak telefonovať, komunikovať s priateľmi či počúvať hudbu 
zo svojho telefónu.*17 dostupných jazykových verzií (vr. slovenčiny a češtiny)

3D monitorovací systém okolia z rozsahom 360°12,3" Super-vision LCD prístrojová doska Vyhrievaný kožený volant

Stredový tunel s automatickou prevodovkou
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Nové Musso Grand poskytuje vo svojej triede nebývalý komfort a priestor na predných i zadných sedadlách.  
Všetky sedadlá môžu byť vyhrievané, čo je praktické predovšetkým v zimných mesiacoch.  
Predné sedadlá možno zvoliť ventilované, čo ocenia vodič aj spolujazdec v teplých letných mesiacoch.

PRIESTRANNÉ A POHODLNÉ 
SEDADLÁ

Vyhrievané predné a zadné sedadlá Madlo na A-stĺpikuVentilované predné sedadlá

Mimoriadny priestor na zadných sedadlách
Vnútorný priestor kabíny bol upravený tak, aby cestujúcim  
na zadných sedadlách poskytol rovnú podlahu a dostatok 
priestoru na nohy. Jedinečný komfort cestujúcich na zadných 
sedadlách dotvára možnosť sklopiť si sedadlo v uhle 27°  
a užiť si tak pohodlne aj jazdy na dlhšiu vzdialenosť.
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Novinkou u súčasného Musso Grand je zvýšenie výkonu motora. Ten je vybavený novým 
turbodúchadlom, ktoré poskytuje vyššiu účinnosť, optimalizuje spotrebu paliva a maximalizuje 
zrýchlenie. Pohon všetkých kolies 4x4 zaisťuje optimálnu distribúciu výkonu motora na predné 
a zadné kolesá v závislosti na jazdných podmienkach. Zvyšuje tak bezpečnosť a plynulosť jazdy 
aj v sťažených podmienkach.

SILNÝ A SPOĽAHLIVÝ

E-XDI 220 DIESELOVÝ MOTOR

6-RÝCHLOSTNÁ AUTOMATICKÁ PREVODOVKA AISIN
Výnimočný rozsah prevodov zaisťuje optimálnu plynulosť radenia rýchlosti v závislosti na rozličných jazdných 
podmienkach. Preraďovanie rýchlostných stupňov je solídne a umožňuje tak čo najplynulejší a najhladší 
priebeh jazdy. Manuálny režim poskytuje rýchlu odozvu v záujme ešte dynamickejšieho jazdného prejavu.

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

2WD – pohon zadných 
kolies pre bežné cestné 
podmienky a nižšiu 
spotrebu paliva

4WD High - pohon 
všetkých kolies možno 
zapnúť aj počas jazdy

4WD Low - pohon 
všetkých kolies 
s redukciou 
pre prekonanie 
najextrémnejších 
terénnych podmienok

202 Max. výkon 
k / 3 800 ot./min

441 Max točivý moment
Nm / 1 600~2 600 ot./min

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

Max točivý moment
Nm / 1 600~2 600 ot./min

* Manuálna prevodovka: 
 Max. krútiaci moment 
 400 Nm / 1 400 ~ 2 800 ot./min
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PREPÍNATEĽNÝ POHON VŠECH KOLIES
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Štvorvrstvový podvozkový rám "Quad Frame" je vytvorený podľa novej koncepcie tak, aby ešte viac odfi ltroval 
priestor pre cestujúcich od hluku pochádzajúceho z povrchu vozovky a motorového priestoru. Nové Musso Grand 
ponúka dva typy zadnej nápravy. 5-prvková zadná tuhá náprava poskytuje vynikajúce držanie na ceste a vysoký 
jazdný komfort (užitočné zaťaženie vozidla 795 - 805 kg). Verzia so zadnými listovými pružinami ponúka vyššie 
užitočné zaťaženie vozidla (990 – 1 000 kg).

MAXIMÁLNE STABILNÝ A VYVÁŽENÝ

                                                  PREDSADENÁ ČASŤ 
PODVOZKU SLÚŽI AKO DEFORMAČNÁ ZÓNA
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 nežiadúce sily a 
ochrániť tak telesnú integritu cestujúcich.

Zadná tuhá náprava s listovými pružinami
Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam poskytuje Mussso 
Grand hladkú jazdu a vynikajúce jazdné vlastnosti aj v 
prípade naloženia či ťahania ťažkých nákladov.

5-prvková zadná tuhá náprava
Os pripevnená na ľavej a pravej strane poskytuje 
komfortné cestovanie ako na hladkom či nerovnom 
povrchu, tak aj v teréne.

Štvorvrstvový rám podvozku 

"Quad frame"
Motor i obě nápravy jsou připevněny přímo na čtyřvrstvý 
rám podvozku "Quad frame" vyrobený ze speciální oceli s 
vysokou pevností. Tím jsou tlumeny nárazy, které vznikají 
při přejíždění nerovností vozovky, a zajištěna maximální 
stabilita řízení.
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MODERNÉ SYSTÉMY PODPORY ŠOFÉROVANIA

Pokročilé asistenčné systémy riadenia vozidiel SsangYong používajú umelú inteligenciu v mnohých aspektoch šoférovania. 
Pomôžu vám zostať v strehu, mimo nebezpečenstva a mať šoférovanie pod kontrolou. Elektronický stabilizačný program (ESP) pomáha udržiavať smerovú stabilitu, 
zatiaľ čo Autonómne núdzové brzdenie (AEB) minimalizuje riziko vážnej zrážky tým, že automaticky aktivuje brzdy, keď vozidlo očakáva čelný náraz.

ŠOFÉROVANIE POD KONTROLOU KEDYKOĽVEK A KDEKOĽVEK

Autonómne núdzové brzdenie (AEB)
Systém AEB sleduje pohybujúce sa i stojace vozidlá a 
včasným upozornením pomáha zabrániť zrážke alebo 
znižuje jej následky.

Systém výstrahy pri nebezpečenstve zrážky s 
vozidlom vpredu (FCW)
Pomocou kamery a radarových snímačov, ktorými sa 
meria rýchlosť vozidiel a vzdialenosť medzi nimi, tento 
systém varuje vodiča v prípade rizika možnej nehody.

Upozornenie na bezpečnú vzdialenosť (SDA)
Pri nepretržitom monitorovaní rýchlosti a vzdialenosti 
SDA spustí alarm vždy, keď nie je dodržaná bezpečná 
brzdná vzdialenosť vzhľadom k vozidlu vpredu.

Upozornenie na rozjazd auta pred vami (FVSA)
Keď sotjíte a auto před vami sa začína hýbať, funkcia 
FVSA aktivuje vizuálne a akustické upozornenie.

Asistent prepínania diaľkových svetiel (HBA)
Monitorovaním predných svetlometov protiidúcich 
vozidiel a zadných kombinovaných svetiel vozidiel idúcich 
v smere jazdy funkcia HBA analyzuje úrovne okolitého 
svetla a automaticky prepína medzi diaľkovými a 
stretávacími svetlami.

Upozornenie na pozornosť vodiča (DAA)
Ak systém DAA zistí, že pozornosť vodiča bola výrazne 
znížená, upozorní vodiča zvukovou výstrahou a grafi kou 
na palubnom počítači.

Varovanie pri vystupovaní (SEW)
Systém SEW využíva zadné radary vozidla na detekciu 
automobilov blížiacich sa zozadu a upozorňuje 
cestujúcich na nebezpečenstvo pri otvorení dverí a 
vystúpenia.

Asistent udržiavania auta v jazdnom pruhu (LKAS) 
Vďaka čelnej kamere systém automaticky ovláda volant, aby zabránil opusteniu jazdného pruhu, pokiaľ nie je 
signalizovaná zmena smeru jazdy.
* zahŕňa systém varovania pri opúšťaní jazdného pruhu (LDWS)

Udržiavanie auta uprostred jazdného pruhu (CLKA)
Pomocou čelnej kamery systém rozpozná okraje jazdného pruhu a udržuje vozidlo v jeho strede.

Asistent detekcie mŕtveho uhla (BSA) 
Ak hrozí pri zmene jazdného pruhu kolízia s vozidlom v slepom uhle, tento asistent pomôže zabrániť zrážke aktiváciou 
brzdného systému.

Asistent zadnej priečnej premávky (RCTA)
Ak hrozí pri cúvaní zrážka s priečne idúcim vozidlom, 
asistent RCTA automaticky zabrzdí, aby zabránil kolízii.

Nové
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Musso Grand je vybavený šiestimi airbagmi vrátane predných, bočných i hlavových airbagov, ktoré zabezpečujú 
zvýšenú ochranu cestujúcich na predných i na zadných sedadlách. Elektronický stabilizačný program 
neustále sleduje jazdné podmienky aj stav vozidla a v súlade s nimi nastavuje výkon motora a brzdy tak, 
aby vodič nestratil kontrolu nad vozidlom. Uzatvárateľný diferenciál zvyšuje priľnavosť pri jazde 
v strmom alebo klzkom teréne a súčasne zvyšuje prenášaný krútiaci moment.

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE

1  Airbag vodiča  2  Airbagy spolujazdca
3, 4  Postranné airbagy vodiča a spolujazdca 5, 6  Hlavové airbagy

Systém uzávierky deferenciálu
Ak dôjde k pretáčaniu kolies na povrchu s rozdielnou priľnavosťou, tento 
systém uzamkne diferenciál, aby sa obe kolesá otáčali rovnakou rýchlosťou a 
pomohli vozidlu dostať sa aj z tej najťažšej terénnej situácie.

6 AIRBAGOV

zvýšenú ochranu cestujúcich na predných i na zadných sedadlách. Elektronický stabilizačný program 
neustále sleduje jazdné podmienky aj stav vozidla a v súlade s nimi nastavuje výkon motora a brzdy tak, 
aby vodič nestratil kontrolu nad vozidlom. Uzatvárateľný diferenciál zvyšuje priľnavosť pri jazde 

Start-stop

Signalizácia núdzového brzdenia (ESS)

Signalizácia nezapnutých 
bezpečnostních pásov (SBR)

Elektrický posilňovač riadenia
(R-EPS)

Asistent zjazdu z kopca (HDC) Asistent rozjazdu do kopca (HSA)

Elektronický stabilizačný program (ESP)

Aktívna ochrana proti prevráteniu (ARP)
Brzdový asistent (BAS)

28



30 31

Plne automatická dvojzónová klimatizácia / 
Manuálna klimatizácia

Úložný priestor pred spolujazdcom a pod 
lakťovou opierkou

ŠTÝLOVÝ A POHODLNÝ

VONKAJŠÍ VZHĽAD INTERIÉR

3,5" palubný počítač

Multifunkčný ovládač na volante 
(hands-free, audio, tempomat)

2 DIN audio s MP3 prehrávačom Konzola s prepínačmi

Teleskopický stĺpik riadenia Predný kamerový modul s dažďovým 
senzorom a jednotkou pre automatické 
zapínanie diaľkových svetiel

Stĺpik riadenia s možnosťou naklonenia USB konektor a 12V elektrická zásuvka

Oká pre upevnenie nákladu

Centrálne zamykanie s diaľkovým 
ovládaním a sklopným kľúčom

Automatické uzamykanie dverí

Funkcia sprievod (pozdržané vypínanie 
svetlometov)

Zadné svetlomety so smerovkou LED predné hmlovky

Funkcia "Welcome" (uvítacie svetlo) Čelné sklo Solar Control s UV filra a filtrom 
hluku, rozmrazovanie v priestore stieračov

Zadná kamera

Strešné lyžiny Zosilnené dvere nákladového priestoru Parkovací asistenčný systém Kozmetické zrkadlo s osvetlením

8" smart audio systém

Odkladací priestor v strešnej konzole s LED 
osvetlením

Stredová konzola s dvojitými držiakmi na 
nápoje

Elektrické strešné okno s ochranou proti 
privretiu

Xenónové svetlomety

Elektrické ovládanie okien s ochranou proti 
privretiu

Systém kontroly tlaku v pneumatikách / 
Sada na opravu pneumatík
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FAREBNÉ PREVEDENIE

FARBY EXTERIÉRU FAREBNÉ PREVEDENIE INTERIÉRU

KOLESÁ

Základná farba GRAND biela (WAA) Prešívaná "Nappa" koža Textilný poťah

Čierny interiér, čierne stropné čalúnenie Hnedý interiér, čierne stropné čalúnenie

Prešívaná "Nappa" kožaMetalická farba PEARL biela (WAK) Metalická farba MARBLE grafi tová (ACM) Metalická farba AMAZONIA zelená (GAM)

Metalická farba INDIAN červená (RAJ) Metalická farba ATLANTIC modrá (BAU) Metalická farba SPACE čierna (LAK) 17" ocelové kolesá 17" ALU kolesá 18" ALU kolesá (čierny dizajn)18" ALU kolesá 20" Sputtering ALU kolesáMetalická farba GALAXIES šedá (ABD)
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Niektoré prvky uvedené v tejto brožúre sú voliteľné a nemusia byť dostupné pri všetkých 
modeloch alebo na všetkých trhoch. Vo všetkých špecifikáciách môžu nastať zmeny bez 
predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne informácie vám poskytne autorizovaný predajca.

WAE Kft.
2040 Budaörs,
Szabadság utca 117.
www.ssangyong.sk

VÁŠ ZNAČKOVÝ PREDAJCA:




