
DRIVEN BY  YOU

stoer, stevig,  
stijlvol.



De Rexton W blijft trouw aan de identiteit van het merk, terwijl nieuwe, opgewaardeerde extra’s het rijplezier  
en de verhouding prijs-kwaliteit van deze schitterende SUV nog sterker in de verf zetten. 
De “W” in zijn naam staat voor “wereldklasse” en «werk van de meester», 
waarmee hij zijn moderne en verfijnde designconcept onderstreept.

VERMOGEN EN VERFIJNING 
HEBBEN ELKAAR GEVONDEN.
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GERAFFINEERDE LUXE IN ZES LETTERS: REXTON.
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Het eerste dat opvalt aan de Rexton W, is het nieuwe radiatorrooster en de hertekende 
koplampen. De karakterlijnen op de motorkap geven volume aan de typerende en sportieve 
uitstraling van de voorzijde. Langs de flanken creëren de gordellijn in roestvrij staal en het 
chroom van de sierlijst een uitgebalanceerde link tussen voorvleugel en achterkant.
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01. Fronsende koplampen
02. Ongecompliceerd, modern radiatorrooster
03. Volume creërende karakterlijnen op de motorkap 
04. Elegante achterlichtblokken
05. Gordellijn in roestvrij staal en sierlijst in chroom
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Stap in en ervaar meteen het gevoel van luxe, dankzij onder meer het interieur in gitzwart, gecombineerd met 
sierinleg in metaal. Een gevoel dat alleen nog maar sterker wordt wanneer u de vele extraatjes ontdekt die binnen 
handbereik zitten. De bestuurdersstoel is in acht richtingen verstelbaar, en met een druk op een knop neemt 
hij de voorgeprogrammeerde positie aan van verschillende bestuurders. Het audiosysteem laat zich handsfree 
bedienen, en bovenaan het dashboard zit een stopcontact voor navigatiesystemen en smartphones. In alle stoelen 
is verwarming voorzien voor een hoog comfort van alle inzittenden op winterse dagen.

01

0403

02

05

01. Zwarte instrumenten met led-verlichting
02. Bestuurdersstoel met geheugenfunctie
03. Elektrisch bediende stoelen vooraan
04. Verwarmbare stoelen voor- & achteraan
05. Audiosysteem met RDS, Bluetooth

EVEN MOOI VANBINNEN ALS VANBUITEN.



De Rexton W is een door en door praktische auto. Wat u ook wil 
doen of wil transporteren, hij is van geen kleintje vervaard. De 
stoelen kunnen op diverse manieren worden opgesteld om het 
maximum te halen uit het ruime interieur. Op de dakrails neemt 
u uw fietsen mee of nog andere lange en omvangrijke dingen 
die u nodig hebt voor uw uitstapjes in de buitenlucht.

MODULEERBAAR, LEEFBAAR, …
GENIET MAAR.

Configuratie met 
maximaal aantal 

zitplaatsen

Normale 
zitconfiguratie

Tweede rij 40% 
neergeklapt

Tweede rij volledig 
neergeklapt voor een 
maximaal laadvolume
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OOK KNAP ONDER DE MOTORKAP.
Betere prestaties dan ooit.
Onze nieuwste krachtbron, de 2157 cm³ grote e-XDi220, springt 14% efficiënter om met brandstof en voldoet aan de 
Euro 6-emissienorm. Hij levert een maximumvermogen van 178 pk bij 4.000 o/m. Zijn maximumkoppel van 400Nm 
levert hij tussen 1400 en 2800 o/m, het toerentalbereik waarbinnen de motor meestal werkt, voor een uitstekend 
acceleratievermogen bij het inhalen. Dankzij de lage viscositeit van de motorolie (5W 30) moet die minder vaak worden 
ververst. Een innoverend Multi-Twister-systeem verlaagt het motorolieverbruik aanzienlijk.
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7-trapsautomaat
De E-tronic-automaat, die gebouwd wordt met technologie van Mercedes-
Benz, doet zijn werk soepel en stil. De geavanceerde AI-software 
(Artificiële Intelligentie) volgt wat de auto doet, en kan voorspellen wat 
de bestuurder van plan is. Optimale schakelmomenten zorgen voor de 
beste rijprestaties tegen hoge snelheid en verlagen het brandstofverbruik.

Nieuwe handgeschakelde 6-versnellingsbak
De lange spreiding van de versnellingen zorgt voor een fantastisch 
«vertrekgevoel» bij het wegrijden, en een lager motortoerental bij hoge 
snelheid, voor een stillere werking. Het ergonomische schakelrooster 
verzekert het beste schakelcomfort in deze klasse. Zelfstellende 
technologie en zeer doeltreffende concentrische hulpcilinders 
compenseren de hogere pedaalkracht naarmate de slijtage van de 
koppelingsschijf toeneemt, waardoor de koppeling langer mee kan gaan.

e-XDi220
178 pk (130,9kW) 

2157 cc VGT



COMFORT IN ALLE OMSTANDIGHEDEN.
De Rexton W biedt een uitstekende wendbaarheid en het 
best mogelijke rijcomfort dankzij dezelfde geavanceerde 
technologie die ook in luxeberlines wordt gebruikt. Rijden 
in deze SUV is een waar plezier, zowel voor de bestuurder 
als voor de passagiers.

Achterwielaandrijving 
(2WD) in hoge 
versnellingen

Vierwielaandrijving 
(4WD) in hoge 
versnellingen

Vierwielaandrijving 
(4WD) in lage 
versnellingen

U kunt kiezen tussen de beproefde vijfarmige ophanging met schroefveren van de Rexton en de gloednieuwe achtarmige onafhankelijke ophanging. Elke arm heeft een specifieke taak om in de meest 
uiteenlopende rijomstandigheden de stand van het wiel te regelen en een constante stuurstabiliteit en een superieur weggedrag te verzekeren. Bovendien bewegen de wielen onafhankelijk van elkaar om 
de chassisbewegingen op ruwe ondergrond te beperken en op elk moment een optimale wielcontrole te behouden.

Dubbele wishbones en schokabsorberende achtarmige onafhankelijke ophanging
De Rexton W heeft dezelfde geavanceerde ophanging als vele luxeberlines, wat 
hem de sublieme dempingseigenschappen geeft die essentieel zijn voor zowel 
wendbaarheid als rijcomfort.

Dubbele wishbone-ophanging vooraan
De voorwielen zijn met onder- en bovenarmen 
opgehangen om een optimaal wielcontact en dus een 
betere stabiliteit te verzekeren. Het rijcomfort wordt 
nog verder verbeterd door gasgevulde ”dual action“-
schokdempers, een stabilisatorstang en schroefveren.

Inschakelbare vierwielaandrijving
De inschakelbare vierwielaandrijving is eenvoudig 
en biedt een schitterende tractie. In normale 
omstandigheden wordt de auto enkel aangedreven 
via de achterwielen, waardoor de rolweerstand en dus 
het brandstofverbruik dalen. Is extra tractie nodig, dan 
kan de bestuurder tijdens het rijden overschakelen op 
vierwielaandrijving.



ZIJN INTELLIGENTE VEILIGHEID SCHEERT HOGE TOPPEN.
Controle in alle omstandigheden.
De Rexton W is voorzien van ultrageavanceerde systemen voor de actieve veiligheid, zoals de 
elektronische stabiliteitsregeling (ESP), die een geïntegreerd systeem vormt met de elektronische 
remkrachtverdeling (EBD), het antiblokkeerremsysteem (ABS), het remhulpsysteem (BAS), de 
tractiecontrole (ASR) en de actieve koprolbescherming (ARP). Het ESP-systeem houdt constant 
de auto in de gaten en regelt het motorvermogen en de remkracht zodra de bestuurder de 
controle dreigt te verliezen.
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met ESP

zonder ESP zonder ESP

zonder ESP zonder ESP

met ESP

HDC_Hill Descent Control ESP_Electronic Stability Programme

In alle veiligheid een steile helling af Voorkomt ongevallen door onder-  
of overstuur

Voorkomt dat de auto  
over de kop gaat

Wanneer u een helling afrijdt van 10% of steiler, 
neemt het HDC het remmen voor zijn rekening 
en zorgt het ervoor dat de auto langzaam en 
stabiel naar beneden rijdt. De bestuurder kan zich 
ondertussen volledig op het sturen concentreren.

Het ESP-systeem houdt constant de wegomstandigheden en de auto in 
de gaten en regelt het motorvermogen en de remkracht zodra de 
bestuurder de controle dreigt te verliezen. Het ESP vormt een geheel met 
het antiblokkeerremsysteem (ABS), de actieve koprolbescherming (ARP), 
de tractiecontrole (ASR) en de elektronische remkrachtverdeling (EBD) 
zodat de Rexton W u nog beter kan beschermen.



ZIJN INTELLIGENTE VEILIGHEID SCHEERT HOGE TOPPEN.



FORS GEBOUWD,
FORS BESCHERMEND.De Rexton W werd ontwikkeld om aanrijdingen te doorstaan en de krachten bij een ongeval 

zo doeltreffend mogelijk af te leiden, en zo de veiligheid te garanderen van alle inzittenden. De 
dwarsbalk vooraan is met bouten op het frame bevestigd, en zowel de voor- als de achterbumper 
werd versterkt om de krachten bij een frontale botsing of aanrijding langs achteren beter te 
absorberen. Door het gebruik van hogesterktestaal werd het chassis algemeen steviger. Binnenin 
geniet de bestuurder de bescherming van een inklapbare stuurkolom. De stoel van zowel de 
bestuurder als de passagier vooraan zijn voorzien van een gordelspanner en krachtbegrenzer, en 
alle inzittenden worden beschermd met airbags.

Klaar om u en uw gezin te beschermen 
mocht het ondenkbare toch gebeuren

De echte waarde van een auto wordt 
finaal afgemeten aan hoe ongedeerd u na 
een ongeval weer uit de auto stapt. Nog 
belangrijker dan zijn indrukwekkende 
looks en hoogstaande comfort is dat de 
Rex ton  W werd  on t w ikke ld  om 
aanrijdingen te doorstaan en de krachten 
bij een ongeval zo doeltreffend mogelijk af 
te leiden. De inzittenden op de stoelen 
vooraan worden beschermd met frontale 
airbags en bijkomende zijairbags.

03 05

04

0201

(dwarsdoorsnede)
Stalen frame met 

drielagige opbouw

Solide versteviging
Het ultrastijve frame met drielagige opbouw werd ontwikkeld 
om alle soorten aanrijdingskrachten te absorberen en af te 
leiden. Het betekent minder trillingen tijdens het rijden, een 
langere algemene levensduur en meer veiligheid bij een 
aanrijding.

01. Gordelspanner en krachtbegrenzer
02. Snelheidsafhankelijk deurslot
03. Verstevigingsbalk in de deur
04. ISO-FIX
05. Parkeersensoren voor-en achter



FORS GEBOUWD,
FORS BESCHERMEND.
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STIJL, COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK 
TOT IN HET KLEINSTE detail.

01.  Geluids- en zonwerend glas 
Een stiller interieur, en minder 
verblindend licht en schadelijke 
uv-stralen.

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

03.  Privacy glass 
Biedt visuele bescherming door 
nieuwsgierige blikken buiten te 
houden.

04.  Mistlichten vooraan 
Zorgen ervoor dat de bestuurder 
beter ziet en gezien wordt in guur 
weer.

05.  Inklapbare en verwarmbare 
buitenspiegels Elektrisch bediend; 
wasemen of vriezen niet aan op 
natte of koude dagen; maken het 
makkelijker door een krappe 
doorgang te rijden.

06.  Schuifdak en zilverkleurige 
dakrails Stijlvol, praktisch en 
plezierig.

07.  Spoiler achteraan met LED-
remlicht (in combinatie met 
openklapbare achterruit (optie)) 
Geeft de SUV een sportieve toets; 
verhoogt de veiligheid.

08.  Spoiler achteraan met LED-
remlicht (standaard uitvoering) 
Geeft de SUV een sportieve toets; 
verhoogt de veiligheid.

09.  Achterruitverwarming 
Houdt de ruit condens- en ijsvrij op 
koude dagen voor extra veiligheid 
tijdens het rijden.

10.  Openklapbare achterruit (optie) 
Geeft u handig toegang tot de koffer 
zonder dat u de achterklep hoeft te 
openen.

01

04 05

07

09

10

08

06

02 03



01.  Eco-cruise control 
Helpt brandstof te besparen en 
maakt langeafstandsritten 
aangenamer. Wordt ingeschakeld met 
een hendel aan het stuurwiel.

02.  Bluetooth-handsfreesysteem 
Verhoogt de rijveiligheid omdat de 
bestuurder zich op de weg kan 
blijven concentreren.

03.  Snelheidsafhankelijke 
stuurbekrachtiging 
Maakt het rijden veiliger door het 
stuur zwaarder te maken naarmate 
de rijsnelheid toeneemt.

04.  Automatische airconditioning 
Houdt de temperatuur in het interieur 
op het optimale comfortniveau.

05.  Easy Access-modus 
De bestuurdersstoel keert 
automatisch terug naar de vooraf 
ingestelde stand wanneer de sleutel 
in het contact wordt gestoken.

06.  Bestuurdersstoel met geheugen 
voor 3 personen Handig en 
comfortabel. Stelt automatisch de 
bestuurdersstoel, het stuur en de 
spiegel in volgens de 
voorkeurinstellingen.

DE REXTON W BIEDT VELE KLEINE EXTRA’S DIE SAMEN EEN GROOT VERSCHIL MAKEN VOOR WAT DEZE SUV VOOR U KAN BETEKENEN
De Rexton W is een buitengewone SUV. Hij verwent u met het weelderige comfort dat u eerder zou verwachten in een luxeberline. 
Hij is een automobiel meesterwerk, gemaakt voor wie uitmuntendheid en authentiek rijplezier weet te waarderen.

❶ 
❷

❸ ❹

01

02

03

05

04

06
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01.  Paniekalarm 
De bestuurder kan vanop afstand het 
antidiefstalalarm inschakelen als er 
een verdachte persoon in de buurt 
van de auto rondhangt of een andere 
vorm van hulp vereist is.

02.  Elektrochrome achteruitkijkspiegel 
Zorgt er 's nachts automatisch voor 
dat u niet verblind wordt door 
achterliggers en dus veiliger rijdt.

03.  Audiosysteem met RDS 
Ontvangt ook de digitale gegevens 
die met de klassieke radio-
uitzendingen worden meegestuurd.

04.  USB- & AUX-aansluiting 
Voor muziek op een externe drager.

05.  Centrale console 
Biedt steun aan de arm en bevat een 
handig opbergvak. Afgestemd op de 
interieurbekleding.

06.  Stopcontacten 
Een handige manier voor alle 
inzittenden om draagbare apparaten 
op te laden.

07.  Lendensteun 
Tegen een vermoeide rug tijdens 
lange ritten.

08.  Dorpelbeschermers in roestvrij 
staal 
Zien er stijlvol uit en helpen de 
vloermatten te beschermen.

01

05

06

04

02 03

07 08
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01. Zwart interieur 

02. Zwarte lederen zetels

03. Kwalitatieve stoffen zetels 

04. Metaal interieuraccenten

02

01

03 04



MOTOR, VERSNELLINGSBAK EN OPHANGING
• Motor e-XDi220 (178pk, 400 Nm)
•  Manuele versnellingsbak met 6 versnellingen
•  5-punts «Multi-Link» achterophanging

VEILIGHEID
•  Active Rollover Protection (ARP)
•  Antiblokkeersysteem (ABS)
•  Automatische dalingscontrole (HDC)
• Dagrijlichten (DRL)
•  Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
• Tyre pressure Monitoring System (TPMS)
•  Frontale airbags bestuurder en passagier
•  Immobilizer 
•  ISOFIX bevestigingspunten voor kinderstoelen achter
•  Mistlichten vooraan
•  Stuurbekrachtiging
•  Zijdelingse airbags vooraan

BUITENUITRUSTING
•  16’’ aluminium velgen met 235/75 R16 banden
•  Buitenspiegels in koetswerkkleur  

met geintegreerde LED richtingaanwijzers
•  Dakrails
•  Deurgrepen in koetswerkkleur

COMFORT
•  7 stoelen
•  Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
•  Cruise control
•  Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels
•  Elektrisch bediende ruiten voor en achter (bestuurderszijde  

one touch open & close)
•  Elektrisch inklapbare buitenspiegels
•  In de hoogte verstelbaar stuurwiel
•  Lederen bekleding versnellingspook
•  Lederen stuurwiel (enkel A/T)
•  Ruitenwisserontdooiing vooraan

ZETELS
•  Bestuurderszetel met regelbare lendensteun
•  In de hoogte verstelbare bestuurderszetel
•  Neerklapbare achterbank in 60:40 verdeling
•  Zetels met kwalitatieve stofbekleding

KLIMAATBEHEERSING
•  Volautomatische airconditioning

TECHNOLOGIE EN AUDIO
•  2Din Radio CD/MP3/Bluetooth
•  Audiobediening aan het stuur
•  Handsfree telefoon bediening

CRYSTAL

uitrustingSlijst.
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BUITENUITRUSTING
• 18’’ aluminium velgen met 255/60 R18 banden
•  8-punts Multi-Link ophanging (enkel op A/T)

COMFORT
•  Elektrochrome achteruitkijkspiegel
•  Hittewerende voorruit
• Memoryfunctie voor bestuurderszetel en -spiegel
•  Parkeersensoren achteraan
•  Privacy glass achteraan

ZETELS
•  Elektrische voorzetels met «Easy Access» functie
•  Verwarmde voorzetels

BUITENUITRUSTING
•  Side Steps

VEILIGHEID
•  Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

COMFORT
•  Parkeerhulp voor- en achteraan
•  Regen- en lichtsensor

ZETELS
•  Verwarmde achterzetels
•  Zetels met lederen bekleding

QUARTZ = CRYSTAL ± sapphire = quartz ±
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1,900
1,570

4,755

           1,840 
     (met dakrails)

2,835

1,570

MOTOR 2.2L Diesel MY16 EU6

OVERBRENGING 6MT 7AT 6MT 7AT

AANGEDREVEN WIELEN 2WD 4WD

A
FM

ET
IN

G
EN

Totale lengte mm 4755

Totale breedte mm 1900

Totale hoogte mm 1840

Spoorbreedte
Voor mm 1570

Achter mm 1570

Overhang
Voor mm 885

Achter mm 1035

Wielbasis mm 2835

Aanrijhoek ° 28

Afrijhoek ° 25,5

Overschrijdingshoek ° 22,5

Bodemvrij-
heid

Voor mm 250

Achter mm 216 260

Draaistraal m 5,7

Tankinhoud L 78

G
EW

IC
H

T Max. toegelaten gewicht kg 2.650 2.710

Leeggewicht kg 1992~2078 2029~2124 2059~2144 2070~2165

Max.
aanhanger - 
gewicht

Geremd kg 2.600

Ongeremd kg 750

M
O

TO
R

Brandstof - Diesel

Cilinderinhoud cc 2.157

Boring X slag mm 86.2 X 94.2

Compressieverhouding - 15.5 : 1

Aantal cilinders - 4 in lijn

PR
ES

TA
TI

ES Maximumvermogen
kW/opm 130,9 / 4000

pk/opm 178 /  4000

Maximumkoppel Nm/opm 400 / 1400 ~ 2800

Topsnelheid km/h 192 187 192 187

B
R

A
N

D
S

TO
F-

 
V

ER
B

R
U

IK

CO2 (gecombineerd) g/km 179 189 184 194

Stad L/100km 8,5 9,2 8,7 9,5

Buiten stad L/100km 5,9 6,0 6,0 6,2

Gemengde cyclus L/100km 6,7 7,2 7,0 7,4

Uitstootnorm - Euro 6

teChnisChe gegeVens.
AFMETINGEN (mm)

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.
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VELGEN
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06

03 04

EXTERIEURKLEUREN

01 / 16" aluminium velgen

02 / 18" aluminium velgen

01 /  Dandy Blue (BAS)
02 /  Grand White (WAA)
03 /  Jazz Brown (OAT)
04 /  Silent Silver (SAI)
05 /  Space Black (LAK)
06 /  Techno Grey (ACT)
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DRIVEN BY  YOU

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


