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Vermogen en comfort
eindelijk verenigd.

Een nieuwe, krachtigere motor, een dynamische styling en een lager brandstofverbruik: 
dat is wat deze opwindende pick-up van Ssangyong u te bieden heeft. 

Met de nieuwe Actyon Sports hebt u meer slagkracht, zowel professioneel als privé.
De nieuwe Actyon Sports is zo praktisch, comfortabel en veelzijdig dat

u nog meer kunt genieten van uw vrije tijd. Een garantie voor een betere levenskwaliteit.

Een nieuwe, krachtigere motor, een dynamische styling en een lager brandstofverbruik: 
dat is wat deze opwindende pick-up van Ssangyong u te bieden heeft. 

Met de nieuwe Actyon Sports hebt u meer slagkracht, zowel professioneel als privé.
De nieuwe Actyon Sports is zo praktisch, comfortabel en veelzijdig dat

u nog meer kunt genieten van uw vrije tijd. Een garantie voor een betere levenskwaliteit.
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De breed uitwaaierende en uitgesproken 
karakterlijnen op de motorkap stralen 
waardigheid en een charismatische 
aantrekkingskracht uit, geaccentueerd 
door het in zwart hoogglanschroom 
afgewerkte radiatorrooster. Mist- en 
dagrijlichten zijn standaard.

Met de nieuwe Actyon Sports staat u overal in de spotlights. De ranke vormgeving van de 
motorkap, het zeshoekige radiatorrooster en de chique zwarte koplampframes creëren een mix 
van dynamisme en raffinement.

De pick-up heruitgevonden.
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Zoveel comfort in een pick-up,
dat is grensverleggend.



De nieuwe boordcomputer in het instrumentenbord houdt niet alleen uw reisafstand bij, maar ook uw 
reistijd en brandstofverbruik. Het stuurwiel is nu bekleed met natuurleder, terwijl de versnellingspook 
opvalt door zijn verfijnde koolstofaccenten.

01. Boordcomputer in het midden van LEDpaneel
02. Koolstofaccenten op en rond de versnellingspook
03. In hoogte verstelbaar stuur met lederbekleding
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Alle bedieningselementen zijn naar de bestuurder 
gericht en de knoppen zijn volgens functie gegroepeerd 
om het de bestuurder gemakkelijker te maken. Het 
instrumentenbord heeft zes verlichtingsstanden voor 
een optimale zichtbaarheid, zowel overdag als ’s nachts, 
terwijl de meters in één oogopslag afleesbaar zijn dank-
zij energiezuinige leds. De middenconsole is nu zwart, 
met een verfijnde en moderne uitstraling. Bovendien 
werden de ventilatiemonden en het digitale klokje  
hertekend met het oog op een groter bedieningsgemak.



Nooit was avontuur zo comfortabel.
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De nieuwe Actyon Sports pakt uit met allerlei nieuwigheden om het comfort en het 
welzijn van de bestuurder en de passagiers te bevorderen. Zo werd de stuurkolom 
voorzien van een Bluetooth-schakelaar voor handsfree bediening. De stoelen zijn 
nu verkrijgbaar met een lederen of stoffen bekleding, en beide voorstoelen zijn 
verwarmbaar.

Volautomatische airconditioning
De klimaatregeling is uitgerust met sensoren die de temperatuur van de binnen- en buitenlucht controleren 
en de interieurtemperatuur automatisch op peil houden. Talloze ventilatiemonden verspreid over het 
interieur zorgen voor een verfrissende luchtcirculatie bij hoge buitentemperaturen en voor warme voeten en 
ontdooide ruiten tijdens de winter.

01. Eco cruisecontrol
02. Bluetooth-audioschakelaar
03. Verwarmbare voorstoelen
04. Betere hellingshoek achterbankrug

01 03 0402



Minder gulzig qua verbruik om  
meer kilometers te kunnen vreten.

5-trapsautomaat
Deze versnellingsbak is optimaal afgestemd op de hoge motorprestaties. In de 
Power-stand wordt het vermogen maximaal benut, terwijl de Winter-stand de 
bestuurder de mogelijkheid biedt om op sneeuw of ijs in tweede versnelling te 
vertrekken of achteruit te rijden zonder de wielen te laten doorslippen.

Manuele schakelmogelijkheid
Met de automaat van de nieuwe Actyon Sports kunt u ook sportief rijden. Door middel van 
schakelaars op de versnellingspookknop en het stuurwiel kan de bestuurder manueel op- of 
terugschakelen.



Dankzij een geoptimaliseerde motor en overbrenging levert de nieuwe 
Actyon Sports betere prestaties om u nog beter van dienst te zijn.

Minder gulzig qua verbruik om  
meer kilometers te kunnen vreten.

2.0L e-XDi Active dieselmotor
De nieuwe 2.0-diesel met directe injectie ontwikkelt 155 pk en al 190 Nm aan koppel bij de laagste toerentallen,  
wat een aanzienlijke troef is voor een pick-up. Hierdoor kan de nieuwe Actyon Sports in lage versnellingen snel uit de startblokken schieten.

Manuele 6-versnellingsbak
De manuele overbrenging heeft nu zes versnellingen voorwaarts, wat niet alleen het 
rijgemak bevordert, maar ook het brandstofverbruik en de milieuvriendelijkheid. De CO2-
uitstoot werd beperkt en beantwoordt aan de strengere Euro 5-emissienormen. 2.0L e-XDi Active diesel 11



Behoud de controle in alle veiligheid.

Een echte pick-up wordt gekenmerkt door een zelfverzekerd en veilig rijgedrag op elk terrein en in 
alle omstandigheden. En de nieuwe Actyon Sports is daar een uitzonderlijk goed voorbeeld van.

Airbags voorin
De bestuurder en voorste passagier worden
elk beschermd door hun eigen airbag.

ISOFIX&Tether-verankering
De kinderstoel is gemakkelijk vast te klikken 
in de ISOFIX-verankeringspunten in de 
achterbank.

Achteruitrijsensoren
Bij het achteruitrijden wordt de bestuurder
gewaarschuwd voor eventuele hindernissen.

zonder ESP

zonder ESP

met ESP

zonder ESP

zonder ESP

met ESP

HSA_Hill Start Assist ESP_Electronic Stability Programme

Ongelukken voorkomen  
bij een onder-of overstuur. Overkop gaan voorkomen

Het elektronische veiligheidsprogramma omvat diverse actieveveiligheidssystemen die informatie in verband met het voertuig 
controleren en doorsturen naar een centrale computer. als blijkt dat het voertuig in een gevaarlijke situatie dreigt te belanden, 
neemt het ESP onmiddellijk de controle over het motorvermogen en het remsysteem over om een ongeval te voorkomen. De 
actieve koprolbescherming (ARP) komt dan weer tussenbeide bij overdreven zijdelingse krachten, wanneer het voertuig te 
scherp instuurt of te snel rechtsomkeer maakt. Het remassistentiesysteem (BAS) is ontworpen om de remkracht te versterken 
wanneer de bestuurder wil remmen in een noodsituatie.

Wanneer u wilt vertrekken op een helling 
voorkomt de vertrekhulp dat het voertuig 
achteruitrolt door de druk op de remmen 
gedurende ongeveer 2 seconden vast te houden.



Voorophanging met dubbele
draagarmen in combinatie met
5-armige ophanging achteraan

Een superstijve stalen structuur  
met drielagige opbouw voor een 
maximale passieve veiligheid

2WD High-gear Mode
Om in normale rijomstandigheden brandstof te
besparen door de rolweerstand te verminderen.

4WD High-gear Mode
Om de stabiliteit van het voertuig te verhogen  

op zwaar of glad terrein.

4WD Low-gear Mode
Om een maximale vermogensoverdracht te

garanderen bij lage snelheden.

Inschakelbare 4WD

Een superstijve stalen structuur  
met drielagige opbouw voor een 
maximale passieve veiligheid

2WD High-gear Mode
Om in normale rijomstandigheden brandstof te
besparen door de rolweerstand te verminderen.

4WD High-gear Mode
Om de stabiliteit van het voertuig te verhogen  

op zwaar of glad terrein.

4WD Low-gear Mode
Om een maximale vermogensoverdracht te

garanderen bij lage snelheden.
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Krachtig, veelzijdig,
en voor niets terugdeinzend.

De nieuwe Actyon Sports is uitgerust met een van de krachtigste 
motoren in zijn klasse en kan ladingen tot 2.500 kilogram slepen. 
De laadbak heeft een oppervlakte van 2 vierkante meter, en 
met de achterklep opengeklapt is er voldoende ruimte om 
motorfietsen, mountainbikes, ski’s, kampeermateriaal en 
andere lange of omvangrijke voorwerpen te vervoeren. En deze 
ruwe offroadkampioen brengt u comfortabel en veilig naar uw 
werk- of vakantiebestemming. Gegarandeerd…
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01.  Zonnedak  
Sportief naar buiten openglijdend dak 
dat er knap uitziet en geen 
binnenruimte inneemt.

02.  Karakterlijn in de motorkap  
Een scherp gelijnde, vooruitstekende 
motorkap voor een markante aanblik.

03.  Deurgreep buitenzijde 
Ergonomisch ontworpen en 
uitgevoerd in koetswerkkleur.

04.  Elektrisch bediende  
en verwarmde buitenspiegels 
Met knappe chroomafwerking die 
past bij het koetswerk. Kunnen 
elektrisch worden versteld en 
dichtgeklapt van binnenuit en laten 
zich elektrisch ontdooien.

05.  Zijdelingse sierlijst  
Een dynamische karakterlijn, 
geaccentueerd door inleg in roestvrij 
staal.

06.  Reflectoren achteraan  
In een opvallende bijenkorfvorm, aan 
weerszijde van de bumper, voor een 
grotere zichtbaarheid en meer 
veiligheid.

07.  Elektrisch bediende ruit aan 
bestuurderszijde met 
antiklemfunctie  
Stopt en gaat automatisch weer open 
als iets in de weg zit.

08.  Binnenbekleding laadbak  
Uit kunststof, standaard op elke 
Actyon Sports. Beschermt het 
voertuig en de lading.

09.  Spatbord  
Beschermt tegen vuil en maakt 
bijkomende spatlappen overbodig.

10.  Zonnebrilhouder  
Binnen handbereik van zowel de 
bestuurder als de passagier voorin, 
met een haakje vanbinnen om de bril 
vast te houden.
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STIJL, COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK 
TOT IN HET KLEINSTE detail.
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11.  Kaartvak in deuren  
Een handige plek om kaarten, 
kranten of andere lectuur op te 
bergen.

12.  Tickethouder  
Erg handig op tolwegen en wanneer 
u in een publieke parkeergarage 
parkeert.

13.  Verstelbare hoofdsteunen vooraan  
Passen zich aan elke lichaamsbouw aan.

14.  Bekerhouders  
Een veilige plaats voor drankjes voor 
zowel de bestuurder en de passagier 
voorin.

15.  Opberglade onder achterbank  
Houdt gereedschap altijd binnen 
handbereik.

16.  Usb-& aux-in  
Om externe audiobronnen aan te 
sluiten.

17.  Boordcomputer  
Bevindt zich in het centrale 
infodisplay. Meet de reisafstand en –
tijd, brandstofverbruik, enzovoort.

18.  Multifunctionele bedieningshendel  
Voor een handige, centrale bediening 
van de ruitenwissers en de 
sproeifunctie voor- en achteraan.

19.  Automatische airconditioning 
Meet de binnen- en 
buitentemperatuur en handhaaft een 
aangenaam klimaat in de cabine.

Bekijk de nieuwe Actyon Sports eens van dichtbij. U zult verrast staan van alle voorzieningen waarmee hij aan 
binnen- en buitenzijde is uitgerust om de esthetiek en de prestaties naar een hoger niveau te tillen. Samen zorgen 
zij voor een veiligere, aangenamere en gebruiksvriendelijkere rijervaring.
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01.  Double din audiosysteem met 
mp3- En cd-speler

02. Rds audiosysteem

03.   Elektrochrome binnenspiegel 
Verdonkert automatisch wanneer hij 
’s nachts belicht wordt door de 
koplampen van achterliggend 
verkeer, zodat u niet verblindt wordt 
en uw rijveiligheid wordt verhoogd.

04.   Hoogteregeling koplampen 
Om de koplampen te verstellen 
zodat tegemoetkomend verkeer niet 
verblind wordt.

05.  Plafondlichtjes 
Gaan branden door er een maal op te 
drukken. Voor extra elegantie 
vanbinnen.

06.   Winkeltashaakje 
Om uw winkeltassen veilig te 
bevestigen.

07.  Stopcontacten 
Onder de passagiersstoel voorin en 
in de laadruimte.

08.  Batterijspaarder 
Schakelt de koplampen vanzelf uit 
wanneer de bestuurder de wagen 
heeft verlaten.

01

03

04

06

07 08

05

02



01. Interieur met zwarte accenten 

02. Stoelbekleding in leder

03. Stoelbekleding in stof

01

02 03
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MOTOR, VERSNELLINGSBAK EN OPHANGING
•  D20DTR Motor (155pk, 360 Nm)
•  «Multi-Link» ophanging achteraan
•  Achterwiel aandrijving
•  Manuele versnellingsbak met 6 versnellingen

VEILIGHEID
•  ABS met Elektronische remkrachtverdeler (EBD)
• Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
• Active Rollover Protection (ARP)
•  Antidiefstalsysteem
• Dagrijlichten (DRL)
•  Frontale airbags bestuurder en passagier
•  ISOFIX bevestigingspunten voor kinderstoelen achter
•  Mistlichten vooraan

BUITENUITRUSTING
•  16’’ stalen velgen met 225/75 R16 banden
•  Buitenspiegels in koetswerkkleur 
•  Dakantenne
•  Deurgrepen in koetswerkkleur
•  Laadbak bescherming (bedliner)

INTERIEUR
•  Centrale armsteun met geïntegreerd opbergvak  

en bekerhouders
•  Dorpelbescherming voor en achter
•  Leeslampje voor bestuurder en passagier
•  Opbergvak voor zonnebril
•  Verwijderbare asbak
•  Zonneklep met make up spiegeltje en verlichting 

COMFORT
•  Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening  

met paniekalarm
•  Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels
•  Elektrisch bediende ruiten voor en achter (bestuurderszijde 

one touch open & close)
•  In de hoogte verstelbaar stuurwiel
•  Ruitenwisserontdooiing vooraan
•  Ruitenwissers met regelbaar interval
•  Volwaardig reservewiel

ZETELS
•  In de hoogte verstelbare bestuurderszetel
•  Zetels met kwalitatieve stofbekleding

KLIMAATBEHEERSING
•  Manuele airconditioning

TECHNOLOGIE EN AUDIO
•  4 luidsprekers
•  Boordcomputer

CRYSTAL

uitrustingSlijst.
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BUITENUITRUSTING
•  16’’ aluminium velgen met 225/75 R16 banden
•  Elektrisch inschakelbare 4 wiel aandrijving met 

reductiestand

INTERIEUR
•  Lederen stuurwielbekleding
•  Lederen bekleding versnellingspook
•  Opbergvakken op achterzijde voorste stoelen

COMFORT
•  Parkeersensoren achteraan

ZETELS
•  Verwarmde voorstoelen

KLIMAATBEHEERSING
•  Automatische airconditioning 

TECHNOLOGIE EN AUDIO
•  Stereo RDS Radio/CD/MP3 speler
•  Audio bediening aan het stuurwiel
•  Bluetooth verbinding met bediening aan het stuurwiel

QUARTZ = CRYSTAL ±
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De weergegeven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemiddelde waarden; deze kunnen variëren afhankelijk van wegomstandigheden en het rijgedrag van de bestuurder.

MOTOR Motor 2.0L e-XDi Active diesel

OVERBRENGING 6 MT 6 MT 5 AT

AANGEDREVEN WIELEN Achterwielen Part Time 4WD

A
FM

ET
IN

G
EN

Totale lengte mm 4.990

Totale breedte mm 1.910

Totale hoogte mm 1.790

Spoorbreedte
Voor mm 1.570

Achter mm 1.570

Overhang
Voor mm 850

Achter mm 1.055

Wielbasis mm 3.060

Aanrijhoek ° 25,7

Afrijhoek ° 23,6

Overschrijdingshoek ° 19,3

Bodemvrij-
heid

Voor mm 216

Achter mm 190

Draaistraal m 6.2

Tankinhoud L 75

G
EW

IC
H

T

Max. toegelaten gewicht kg 2.640 ~ 2.740

Leeggewicht kg 1.873 ~ 1.995

Max.
aanhanger - 
gewicht

Geremd kg 2.500

Ongeremd kg 750

M
O

TO
R

Brandstof - Diesel

Cilinderinhoud cc 1.998

Boring X slag mm 86.2 X 85.6

Compressieverhouding - 16.5 : 1

Aantal cilinders - 4 in lijn

PR
ES

TA
TI

ES Maximumvermogen
kW/opm 114 / 3.400 ~ 4.000

pk/opm 155 / 3.400 ~ 4.000

Maximumkoppel Nm/opm 360 / 1.500 ~ 2.800

Topsnelheid km/h 171 171 170

B
R

A
N

D
S

TO
F-

 
V

ER
B

R
U

IK

CO2 (gecombineerd) g/km 196 199 199

In de stad L/100km 9.5 9.6 9.2

Buiten de stad L/100km 6.2 6.4 6.6

Gemengde cyclus L/100km 7.4 7.5 7.6

Uitstootnorm - Euro 5 Euro 5 Euro 5

1,5731,570
1,910

1,570

1,790

3,060

4,990

teChnisChe gegeVens.
AFMETINGEN (mm)



01 / 16" stalen velgen

02 / 16" aluminium velgen

VELGEN

01 / Indian Red (RAJ)
02 / Fijian Blue (BAP)
03 / Canyon Brown (OAQ)
04 / Marble Gray (ACM)
05 / Fine Silver (SAF)
06 / Grand White (WAA)
07 / Space Black (LAK)
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EXTERIEURKLEUREN
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Wie SsangYong tot SsangYong maakt, dat bent u. OK, u hebt misschien niet 
meegewerkt aan de assemblage van onze modellen, maar u vormt wel degelijk de 
drijfveer van hun creatie. Tivoli, Korando, Rodius, Rexton W, Actyon Sports… daar bent u 
de motor van! Alles begint bij u, uw verwachtingen, uw vereisten. Dat is een keuze die 
SsangYong bewust op zich neemt. Omdat u nu eenmaal geen toegevingen hoeft te 
doen op kwaliteit, maken wij in al onze modellen het beste van onze technologische 
know how en automobielervaring voor u toegankelijk. 
Rijden in SsangYong, da's gaan voor het strikte maximum.

DRIVEN BY  YOUwww.facebook.com/ssangyongbelux

    Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.ssangyong.be 
SsangYong Motors Middle Europe N.V. verkoopt zelf niet rechtstreeks aan de consument. Sommige in deze brochure afgebeelde uitrustingselementen worden als optie aangeboden en zijn niet altijd beschikbaar op alle modellen of op alle markten. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. 
Gelieve uw plaatselijke verdeler te contacteren om de meest recente informatie te verkrijgen. SsangYong Motors Middle Europe N.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten. V.U.: SsangYong Motors Middle Europe N.V., Pierstraat 231, B-2550 Kontich, ondernemingsnummer: 0829.189.355

SsangYong Motors Middle Europe N.V.
Pierstraat 231
BE-2550 Kontich
info@ssangyong.be
www.ssangyong.be
Ondernemingsnummer: 0829.189.355

SsangYong Nederland
Edisonweg 54
2952 AD Alblasserdam
info@ssangyong.nl
www.ssangyong.nl


