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Ssangyong Rexton este deja un reper al industriei auto coreene. Odată cu prima generație  
a modelului, în 2001, Rexton a devenit nava amiral a mărcii Ssangyong și a impus un nou  
standard în producția auto coreeană. De atunci și până în prezent, Rexton și-a păstrat poziţia  
de lider al autovehiculelor de teren premium din Coreea. Actuala generație Rexton W, este
cea însărcinată a păstra și duce mai departe această moștenire.
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RAFINAMENTUL ȘI LUXUL ÎNTR-O
ABORDARE MODERNĂ

Rexton W te întâmpină cu o parte frontală complet reproiectată. Nervura în W de pe capotă, grila frontală 
impozantă, forma distinctivă a blocurilor optice cu luminile de poziție pe tehnologie LED, spoilerul față 
în două culori și noua formă a farurilor de ceaţă accentuează apariția impozantă a lui Rexton W facându-l 
mai elegant și mai sportiv. Aceeași tehnologie LED o găsim și la luminile de poziție spate și la luminile de 
semnalizare încorporate în oglinzile exterioare unde, pe lângă funcția estetică, asigură și o semnalizare mai
bună a intențiilor celui de la volan.

W de la... ”world class” Blocuri optice spate elegante cu tehnologie LED

Blocuri optice cu Xenon și LED

Praguri cu elemente din oțel inoxidabil
și ornamente cromate pe uși

Grila radiatorului simplă dar elegantă și mai impozantă
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INTERIOR SPAȚIOS PENTRU
7 PERSOANE,
ESTETICĂ NOUĂ PENTRU ȘOFER 

Interiorul lui Rexton W asigură confort excepțional pentru 7 pasageri. Primele două rânduri de banchete cu 
scaune încălzite, tapiseria premium din piele în culorile negru sau bej, scaunul șoferului reglabil electric pe 
8 direcții și care culisează automat la urcarea și coborârea din automobil și scaunul pasagerului reglabil pe  
4 direcții refl ectă, toate, confortul de excepție oferit de Rexton W.

Scaun șofer și pasager ajustabile electric Primele două rînduri de scaune încălzite

Tablou de bord LED

Sistemul audio RDS cu car-kit
Bluetooth integrat

Scaun șofer cu memorie

9



1010



1111



12

O NOUĂ DIMENSIUNE
ÎN PREMIUM BEJ

Materialele de calitate superioară din interiorul Rexton W conferă o atmosferă deosebit de placută iar spațiul
generos asigură un confort de primă clasă atât șoferului cât și pasagerilor. Interioarele în piele de culoare 
neagră sau bej pot fi asortate cu ornamente în fi nisaj Metalgrain sau Woodgrain.

Suport pahare rabatabil

Emblema Rexton brodată în tapiserie

Inserții portiere Metalgrain

Cotieră centrală față îmbrăcată în piele perforată

Inserții portiere Woodgrain
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Interiorul deosebit de fl exibil al lui Rexton W poate acomoda 7 persoane sau, prin rabatarea celui de-al 
doilea și al treilea rând de scaune, poate crea un spațiu impresionant pentru încărcarea obiectelor deosebit
de voluminoase. Nimeni și nimic nu mai trebuie lăsat acasă pe motiv de lipsă de spațiu.

Confi gurația
cu 5 locuri

și portbagaj
normal

Confi gurația
cu 7 locuri 

Al doilea rând
de scaune

rabatat
în proporție

de 40%

Al doilea rând
de scaune

rabatat complet
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FLEXIBILITATE ȘI FUNCȚIONALITATE

15



1616



17

O INIMĂ NOUĂ PENTRU UN
CORP SĂNĂTOS

Noua siluetă a lui Rexton W este pusă în mișcare de o nouă “inimă” - noul motor diesel 2.2 e-XDI LET (Low-
end torque) dezvoltat de Ssangyong. Acest motor diesel cu injecţie directă livrează o putere de 178 CP și un 
cuplu de 400 Nm și respectă cerințele normei Euro 6. Cuplul maxim este disponibil în plaja de turații cea mai 
des folosită, de 1400-2800 rpm, asigurând astfel un comportament dinamic și un consum de combustibil 
redus. Mai mult decât atât, un cuplu de 218 Nm este disponibil încă de la 1,000 rpm, o caracteristică ce-l 
face unic în clasa sa.

Cutie automată 7E-tronic 
Transmisia automată 7E-Tronic cu 7 trepte de  
viteză concepută de Mercedes operează eficace  
și eficient. Sistemul AI monitorizează stilul de  
conducere și adaptează momentul de schimbare  
al treptelor de viteză, intuind parcă intențiile 
șoferului, asigurând atât un consum redus de 
combustibil cât și un confort suplimentar în 
conducere.
Cutie manuală 6 trepte
Treptele cutiei de viteză manuale sunt etajate 
astfel încât, în treptele mici, la pornirea de pe 
loc și în oraș, să asigure un demaraj energic. Iar 
în treptele mari, în regim de croazieră la viteze 
mari, să mențină cât mai jos turațiile motorului, 
pentru a asigura un rulaj cât mai silențios și mai 
economic.

2,2 e-XDi
178CP (131kW)
400NM (1400-2800rpm)
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APTITUDINI OFF-ROAD,
CONFORT DE LIMUZINĂ

Trenul de rulare al noului Rexton W folosește soluții utilizate de limuzinele de lux pentru a asigura o stabilitate  
și un confort de prim rang. În același timp suspensia face față și solicitarilor deplasării în teren accidentat,  
iar cuplând tracțiunea integrală, Rexton W poate parcurge chiar și cele mai difi cile trasee.

Tracțiunea integrală opțională 4WD
Mulțumită sistemului de tracțiune integrală 4WD 
proiectat de Borg Warner, Rexton W poate aborda
și cele mai grele drumuri. Cu ajutorul unui comu-
tator de pe consola centrală, șoferul poate alege, 
cu o singură mișcare, unul dintre cele 3 moduri
funcţionare:

Suspensie spate independentă
cu 8 brațe și arcuri elicoidale
Suspensia spate independentă cu 8 brațe ce 
echipează versiunile DLX Plus cu transmisie 
automată, permite mișcarea roților din spate 
independent una de cealaltă, minimizând 
mișcarea caroseriei și menținând contactul 
optim cu solul chiar și în cazul unui teren 
accidentat. Versiunile cu transmisie manuală 
benefi ciază de o suspensie spate cu cinci 
brațe și arcuri elicoidale.

Suspensie față cu brațe
triunghiulare suprapuse
Confortul călătoriei și contactul optim 
al roților din față cu carosabilul sunt 
asigurate de o arhitectură a suspensiei
cu două brațe triunghiulare suprapu-
se, cu arcuri elicoidale, bară stabiliza-
toare și amortizoare cu gaz.

RWD 
2H

4WD High  
4H

4WD Low 
4L

– RWD: tracțiune spate (2H), 
în condiţii de drum normale,

 în scopul unui consum optim
 de combustibil
– 4WD High Gear Mode:
 tracțiune integrală (4H), 

cuplabilă și în timpul rulării
– 4WD Low Gear Mode: tracțiune
 integrală cu reductor (4L),  

pentru a face față chiar și celor mai
 extreme terenuri și trasee.
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SIGURANȚĂ ACTIVĂ

Pe pante cu declinație mai mare de 10%, după activarea  
sistemului HDC calculatorul distribuie optim gradul 
de frânare și menține o viteză constantă de coborâre. 
Conducătorul auto se poate concentra doar la alegerea 
direcției.

Sistemul ESP urmărește permanent condițiile de rulare, comportamentul și stabilitatea 
vehicolului. În momentul în care sesizează iminența unei pierderi de aderență sau a 
pierderii stabilității vehiculului, în fracțiuni de secundă activează sistemele de control 
intervenind asupra motorului și a sistemului de frânare, corectând traiectoria pentru a 
minimiza șansele unui eveniment nedorit.

Sistemul de senzori montat pe fiecare roată în parte monitorizează și transmite presiunea din fiecare pneu astfel 
încât șoferul este informat prin intermediul martorilor de pe panoul de bord de orice deviere față de valorile 
presetate de producător.

Controlul electronic al traiectoriei ESPAsistență la coborârea în pantă HDC

20

Cu ESP

Fără ESP Fără ESP

Cu ESP

Rexton W este prevăzut cu toate sistemele de siguranță activă necesare. În ceea ce privește siguranța activă
responsabilitatea o poartă sistemul de control electronic al traiectoriei ESP. Acesta intervine pentru corecta-
rea traiectoriei ori de câte ori una din roți patinează sau în cazul în care sesizează subvirarea sau supravirarea
autoturismului. Sistemul ESP acționează împreună cu următoarele subsisteme: sistemul de distribuție 
electronică a forței de frânare EBD, sistemul de protecție împotriva blocării roților la frânare ABS, sistemul 
de control al tracțiunii TCS, sistemul de protecţie activă împotriva răsturnării ARP, sistemul de asistență la 
coborârea în pantă HDC și sistemul de asistență la frânare de urgență BAS. Aceste sisteme monitorizează 
continuu comportamentul automobilului și condițiile de rulare și intervin activ pentru a asigura protecția 
maximă a pasagerilor încă înainte ca cel de la volan să sesizeze apariția unei situații periculoase, reducând 
semnifi cativ șansele unui eveniment nedorit.

Sistem de verificare a presiunii în pneuri
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SIGURANȚĂ PASIVĂ

Caroseria și șasiul noului Rexton W au fost concepute astfel încât, în cazul unui accident, acestea absorb și 
deviază controlat energia impactului, protejând pasagerii. Bara de protecție față este ranforsată și prinsă 
direct pe șasiu și împreună cu bara de protecție spate formează o structură special întărită ce absoarbe 
și deviază energia unui eventual impact din față sau din spate, asigurând o protecție maximă pasagerilor. 
Șasiul este și el ranforsat, cu o structură din trei straturi de oțel de foarte înaltă rezistență. În interior, șoferul
și pasagerii sunt protejați de coloana de direcție colapsabilă la impact, de centurile de siguranță cu preten-
sionare și limitator de efort, de tetierele active și de cele patru airbaguri.

Sistem automat de închidere centralizată
a portierelor după pornirea automobilului

Airbaguri față și laterale

Bare de ranforsare în portiere

Senzori parcare față și spate

Sistem de ancorare ISOFIX pentru scaun copil

Centuri de siguranță cu pretensionare și limitator de efort

Șasiu construit din
profi le de oțel în trei
straturi (secțiune)
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CAPACITATE DE TRACTARE DE 2600 KG,
REMARCABILĂ ÎN CATEGORIA LUI
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STIL, CONFORT ȘI FUNCȚIONALITATE

Geamuri electrice cu funcţie de ridicare automată pentru geamul
șoferului și sistem antiprindere

Oglinzi exterioare încălzite, reglabile și pliabile electric

Lunetă cu încălzire

Lunetă și geamuri spate întunecate și cu protecție UV Solar Control

Trapă electrică și bare amarare pe plafon

Praguri inox cu inscripție Rexton

Parbriz şi geamuri faţă cu izolare fonică și protecție UV Solar Control

Proiectoare ceață

A treia lampă de stop cu LED, integrată în eleronul spate
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Pilot automat

Prize 12V

Cheie cu lamă rabatabilă și telecomandă

Sistem audio cu car-kit cu bluetooth

Climatizare automată

Reglare automată a farurilor + ștergător de parbriz cu senzori de ploaie

Volan încălzit + servodirecție cu asistență variabilă în funcție de viteza de rulare

Încălzire scaune reglabilă în 3 trepte Conectori USB şi AUX

Scaun şofer ajustabil electric cu memorie și cu auto-culisare Easy Acces
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CULORI EXTERIOARE DISPONIBILE

Alb GRAND

Gri TECHNO

Negru SPACE

Albastru DANDY

Argintiu SILENT

Maro JAZZ

JANTE ALIAJ

16” cu pneuri 235/75 R16 18“ cu pneuri 255/60 R18
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CULORI INTERIOARE DISPONIBILE

Interior BEJ

Interior NEGRU

Tapiserie material textil BEJ

Tapiserie material textil NEGRU

Ornamente WOODGRAIN

Ornamente METALGRAIN

Tapiserie piele BEJ

Tapiserie piele NEAGRĂ

1,570 mm 1,570 mm 2,835 mm

1,840 mm
(cu bare amarare)

4,755 mm1,900 mm

DIMENSIUNI EXTERIOARE



WAE Kft.
2051 Biatorbágy, 
Budai út 16.
www.ssangyong.ro 

DEALERUL DVS:

Imaginile și informațiile din catalog sunt cu titlu informativ, ne menținem dreptul
de a le modifi ca fără informare prealabilă.


