
MAAK plaATS
VOOR MEER PLAATS.

DRIVEN BY  YOU



INDRUKWEKKEND DYNAMISCH.
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De nieuwe Rodius staat synoniem voor onstuitbaar individualisme. De haast gebeeldhouwde 
karakterlijn in de motorkap geeft de voorzijde extra volume en creëert een imposante en dynamische 
uitstraling die de typische eenvolumer meestal mist. Het radiatorrooster is organisch verbonden met 
de trapeziumvormige koplampunits, die uitgerust zijn met dagrijlichten.

01. Koplamp
02. Radiatorrooster
03.  Markante karakterlijn  

in de motorkap
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01.  Dakspoiler met geïntegreerd  
remlicht

02. Brede D-stijl
03. Achterlichtunit

De Rodius onderscheidt zich van de andere monovolumes door zijn vier klassiek scharnierende deuren 
en zijn D-stijl. Bijzonder verleidelijk is de opvallende karakterlijn in de flank, die opgaat in de D-stijl en 
het luxueuze full size-karakter van de auto accentueert. Het omhullende glas van de kofferklep en de 
zijruiten achteraan zorgen voor een vloeiende overgang tussen de flank en de achterzijde en geven 
de Rodius een brede, indrukwekkende uitstraling.

MAAK HET VERSCHIL, BELEEF HET VERSCHIL.
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MAAK HET VERSCHIL, BELEEF HET VERSCHIL.
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KLAAR VOOR ELKE UITDAGING.
De nieuwe Rodius komt tegemoet aan al uw wensen, 
welke taak u hem ook toevertrouwt.
De nieuwe Rodius komt tegemoet aan al uw wensen, 
welke taak u hem ook toevertrouwt.
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SERENITEIT AAN BOORD.
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0304

De bestuurderspost wordt voortaan gekenmerkt door een Supervision-instrumentenpaneel,  
een boordcomputer en een verwarmd stuurwiel. De wijzerplaten bevinden zich centraal bovenaan  
het dashboard zodat u uw ogen steeds op de weg kan houden. Ze zijn nog beter leesbaar dankzij de 
intense witte ledverlichting.

01. USB-poort en Aux-in
02. Bedieningen aan het stuurwiel
03. Boordcomputer
04. Supervision-instrumentenpaneel
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Voorzetels en 2de rij horizontaal
(bed voor de bestuurder en de passagier voorin)

2de rij horizontaal
(voor een maximum aan relaxatieruimte)

Alle zetels in de rijrichting
(uitzonderlijk zitcomfort voor 7 volwassen)

2de rij dichtgevouwen
(bruikbaar als 2 tafeltjes)

2de en 3de rij horizontaal
(voor een maximum aan ligruimte)

3de rij dichtgevouwen
(voor extra laadruimte)

3de rij verwijderd
(maximaliseert de laadruimte)

De zevenzitsconfiguratie staat borg voor een zee 
aan ruimte, een gemakkelijke in- en uitstap, en een 
uitmuntende functionaliteit. In groep reizen was nog 
nooit zo comfortabel.

7 ZETELCONFIGURATIES.
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Met de talrijke zetelconfiguratiemogelijkheden haalt u het maximum uit het ruime interieur. 
De verwarmde voorzetels zorgen voor extra comfort tijdens koude dagen. De luxueuze 
middenconsole vertaalt zich in nog meer gebruiksgemak voorin, terwijl de klaptafeltjes in de 
rugleuningen en de neerklapbare zetels de functionaliteit verhogen. 

REIS IN COMFORTKLASSE.Met de talrijke zetelconfiguratiemogelijkheden haalt u het maximum uit het ruime interieur. 
De verwarmde voorzetels zorgen voor extra comfort tijdens koude dagen. De luxueuze 
middenconsole vertaalt zich in nog meer gebruiksgemak voorin, terwijl de klaptafeltjes in de 
rugleuningen en de neerklapbare zetels de functionaliteit verhogen. 



VERTROUW HEM ELKE LADING TOE.
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Laat uw onderneming openbloeien met de nieuwe Rodius als werkpaard. 
In het ruime interieur vervoert u meer lading, zodat u efficiënt bent.



EEN FRAAI STAALTJE  
VAN TECHNO-LOGICA.
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De nieuwe Rodius is uitgerust met een motor die meer kracht biedt voor minder brandstof. De 2,2 liter grote 
SV220-diesel van de jongste generatie ontwikkelt bijzonder veel koppel (400 Nm) vanaf de laagste toerentallen.

SV220 

178pk (130, 9kW) 2157cm3

E-Tronic-7-trapsautomaat
De intelligente sturing voorspelt het rijgedrag van de bestuurder en evalueert 
de dynamiek van de auto om steeds optimaal te schakelen. De 
selectiehendel met tipfunctie biedt de reactiviteit van een manuele 
transmissie, terwijl de wintermodus het mogelijk maakt om in 2de 
versnelling te vertrekken zodat u wielspin vermijdt bij sneeuw of ijzel.

Handgeschakelde 6-bak
Het motorkoppel komt volledig tot 
zijn recht dankzij de goed gespreide 
handgeschalkelde 6 bak. Dit komt 
zowe l  he t  ve rb ru i k  a l s  he t 
geluidscomfort ten goede.

Manuele ‘Thumbs
Up’-schakelmodus

EEN FRAAI STAALTJE  
VAN TECHNO-LOGICA.



Semipermanente 4WD
Rijden met semipermanente vierwielaandrijving is eenvoudig en staat borg voor een 
uitstekende wendbaarheid. In normale omstandigheden wordt het voertuig enkel op de 
achterwielen aangedreven, wat het verbruik verlaagt doordat er minder rolweerstand 
is. De bestuurder kan al rijdend overschakelen op vierwielaandrijving als er nood is aan 
bijkomende grip.

Ophanging met
dubbele driehoeken vooraan

Geventileerde
schijfremmen

Onafhankelijke meerarmige
schokabsorberende achtertrein

Geventileerde
schijfremmen

De nieuwe Rodius beschikt over een semipermanente vierwielaandrijving. Onder normale omstandigheden 
worden enkel de achterwielen aangedreven met het oog op een beter energetisch rendement. Als er nood is 
aan meer grip, dan kunnen ook de voorwielen worden ingeschakeld, en dit terwijl het voertuig rijdt.

2WD 
High-gear modus

(lange versnellingen)

4WD 
High-gear modus

(lange versnellingen)

4WD 
Low-gear modus

(korte versnellingen)



BAANVAST EN VASTBERADEN.
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VEILIGHEID ZONDER TOEGEVINGEN.
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Voortaan zijn ook laterale airbags vooraan
standaard ter aanvulling van de frontale airbags voor

bijkomende bescherming bij een zijdelingse aanrijding.

ESP (ELEKTRONISCH STABILITEITSPROGRAMMA)
Deze geavanceerde stabiliteitscontrole monitort de rijomstandigheden en voertuigdynamiek en past onmiddellijk het 
motorvermogen en de remdruk aan als de bestuurder de controle over het voertuig dreigt te verliezen.

De nieuwe Rodius is uitgerust met een heel arsenaal aan actieve- en passieve veiligheidsvoorzieningen 
om u en uw passagiers te allen tijde te beschermen.



STIJL, COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK 
TOT IN HET KLEINSTE detail.
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Het exterieur en interieur koppelen een uitgesproken esthetiek aan een maximum aan gebruiksgemak. 
Het resultaat is een uniek voertuig dat u met trots vervult en waaraan u dagelijks plezier beleeft.
De nieuwe Rodius wordt aangevuld met talrijke comfortvoorzieningen die de tijd aan boord aangenaam 
en ontspannend maken.
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01. Voorbumper
02. Mistlichten vooraan
03. Zonnewerend glas
04. Privacy Glass
05. Verwarmde en inklapbare buitenspiegels

06. Schuifdak en dakrails
07. Modern en gesofisticeerd ogende kofferklep
08. Achteruitrijhulp
09.  Automatische airconditioning 

Luchtkwaliteitscontrolesysteem (verhindert 
dat schadelijke gassen het interieur 
binnendringen)

10.  De volautomatische airconditioning is 
gekoppeld aan een zorgvuldig ontwikkeld 
ventilatiesysteem dat steeds voor een 
optimaal interieurcomfort zorgt.

11. Luchtuitstroommonden in het plafond
12. Bediening voor airco achteraan
13. Kantelbaar stuurwiel met stuurbekrachtiging
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14. Audiobedieningstoetsen op het stuurwiel
15. Klaptafeltjes in rugleuning
16. Audiosysteem (MP3/CD-lezer, Bluetooth)
17. Verwarmde ruitenwissers
18. Snelheidsregelaar
19. Regensensor
20. Automatisch dimmende binnenspiegel

21. Vaste console en bekerhouder
22. Verwarmde zetels
23. Elektrisch bediende bestuurderzetel
24. Kantelbare hoofdsteunen vooraan
25. Zonnebrilhouder
26. Handschoenenvakje
27. Haakje voor boodschappentassen 

28. ISOFIX en verankering voor kinderzitjes
29. 12V-contacten
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MOTOR, VERSNELLINGSBAK EN OPHANGING
• Diesel motor e-XDi220 (178pk, 400Nm)
• Manuele versnellingsbak met 6 versnellingen
• «Multi-Link» achterophanging
• Hydraulische stuurbekrachtiging

VEILIGHEID
• Geventileerde remschijven
• Frontale airbags
• Zijdelingse airbags vooraan
• Elektronische remkrachtverdeler (EBD) met ABS
• Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
• Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
• Noodstop remhulp (BAS)
• Active Rollover Protection (ARP)
• ISOFIX bevestigingspunten voor kinderstoelen
• Anti diefstalsysteem
• Immobiliser
• Dagrijlichten (DRL)
• Mistlichten voor- en achteraan
• Automatische centrale deurvergrendeling
• Inschuifbare stuurkolom bij ongeval

BUITENUITRUSTING
• Radiatorrooster met chroom afwerking
• Dakspoiler achteraan met 3de remlicht
• Buitenspiegels in koetswerkkleur
• Deurgrepen in koetswerkkleur
• 16’’ velgen met 225/65 R16 banden

INTERIEUR
• «Tiffany Grey» interieur
• Inklapbare bekerhouder in dashboard
• Opbergvak in zijdeuren

COMFORT
• Centrale vergrendeling met afstandsbediening
• «Deluxe» centrale console met bekerhouders
• Opbergvak voor zonnebril
•  Elektrisch inklapbare, bedienbare en verwarmde 

buitenspiegels
• Elektrisch bediende ruiten voor en achter
• Lederen versnellingspook
• Veiligheidsverlichting achteraan

ZETELS
• 7 zitplaatsen (configuratie 2 / 2 / 3 + koffer)
• Uitneembare en verstelbare 3de rij
• Inklapbare tafels op rug van de voorzetels
• Zetels met kwalitatieve stofbekleding

KLIMAATBEHEERSING
• Manuele airconditioning
• Ventilatieroosters achteraan
• Luchtkwaliteitscontrolesysteem
• Pollenfilter

TECHNOLOGIE EN AUDIO
• Radio vooruitrusting met 6 luidsprekers
• USB en AUX aansluiting voor MP3 speler

CRYSTAL

uitrustingSlijst.
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BUITENUITRUSTING
• 17’’ aluminium velgen met 235/60 R17 banden
• Volwaardig reservewiel
• Dakrails

INTERIEUR
• «Supervision» Dashboard met boordcomputer

COMFORT
• Lederen stuurwiel
• Elektrochrome achteruitkijkspiegel
• Parkeersensoren achteraan
• Cruise control met «Eco» functie (enkel bij AT)
• Sequentiële bediening aan stuur (enkel bij AT)

ZETELS
• Verwarmde voorzetels

TECHNOLOGIE EN AUDIO
• Radio met CD en MP3 speler
• Audiobediening aan het stuur
• Bluetoothverbinding met handenvrij functie

COMFORT
• Verwarmd stuurwiel
• Hittewerende voorruit
• Privacy glass achteraan
• Regen- en lichtsensor
• Ruitenwisserontdooiing vooraan

ZETELS
• Elektrisch bedienbare bestuurderszetel
• Zetels met lederen bekleding

KLIMAATBEHEERSING
• Automatische airconditioning

QUARTZ = CRYSTAL ± sapphire = quartz ±
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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.

1,5731,610

1,915

1,815
(1,850)

3,000
5,130

1,620

MOTOR 2.2L Diesel SV220

OVERBRENGING 6 MT 7 AT 7 AT

AANGEDREVEN WIELEN 2WD 4WD
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Totale lengte mm 5130

Totale breedte mm 1915

Totale hoogte mm 1815 (1850)

Spoorbreedte
Voor mm 1610

Achter mm 1620

Overhang
Voor mm 975

Achter mm 1155

Wielbasis mm 3000

Aanrijhoek ° 19,4

Afrijhoek ° 18,6

Overschrijdingshoek ° 18,9

Bodemvrijheid
Voor mm 185

Achter mm 200

Draaistraal m 5,7

Tankinhoud L 78

G
EW

IC
H

T Max. toegelaten gewicht kg 2.750 2.850

Leeggewicht kg 1981~2053 1995~2066 2135~2204

Max.
aanhangergewicht

Geremd kg 2000

Ongeremd kg 750

M
O
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R

Brandstof - Diesel

Cilinderinhoud cc 2157

Boring X slag mm 86.2 X 94.2

Compressieverhouding - 15.5 : 1

Aantal cilinders - 4 in lijn

PR
ES

TA
-
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ES

Maximumvermogen
kW/opm 130,9 / 4000

pk/opm 178 /  4000

Maximumkoppel Nm/opm 400 / 1400 ~ 2800

B
R

A
N
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S

TO
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V
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B
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U
IK

CO2 (gecombineerd) g/km 189 196 205

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

Buiten stad L/100km 6,2 6,2 6,6

Gemengde cyclus L/100km 7,2 7,5 7,8

Uitstootnorm - Euro 6

teChnisChe gegeVens.
AFMETINGEN (mm)
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EXTERIEURKLEUREN

01/ "Tiffany Grey" interieur
02/ Grijze stoffen zetels
03/ Grijze lederen zetels

01 /  16’’ velgen
02 / 17’’ aluminium velgen (2WD)
03 / 17’’ aluminium velgen (4WD)
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03

VELGEN

02

01

02 04

05

INTERIEUR

01 / Cyber Grey (ABS)

02 / Fine Silver (SAF)

03 / Grand White (WAA)

04 / Space Black (LAK)

05 / Wine Black (WAF)
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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


