gedreven
met STIJL.

DRIVEN BY YOU

Met zijn nieuw koetswerk en opgewaardeerd interieur bekent de New Korando meteen kleur.
Deze trendy crossover weet van aanpakken. Die indruk wordt bevestigd zodra u plaats neemt achter het stuur.
Dit is pure SUV-fun in een handig formaat! U zal willen gezien worden in deze stijlvolle crossover,
die u verwent met opwindend rijplezier en goedkeurende blikken.

ONGEZIEN OPVALLEND.
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Een ware stijlevolutie: dynamisch en toch zo verfijnd.
Het slanke, verbrede radiatorrooster vormt een harmonieus geheel met de gevlochten grille
onderaan. De HID-koplampen, de positielichten en de projectiekoplampen zorgen voor een
elegante toets, terwijl de zwarte afwerking aan de onderzijde van de bumper de assertieve,
moderne look van de New Korando bevestigen.
De mistlichten vormen een bevallig contrast met de krachtige lijnen van de voorbumper.
De laterale knipperlichten werden geïntegreerd in de buitenspiegels. Aan de onderzijde daarvan
bevinden zich naar beneden gerichte lampjes die de onmiddellijke omgeving rond de voorste
portieren verlichten om het in- en uitstappen in het donker te vergemakkelijken.
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01. HID-koplampen
02. Radiatorrooster
03. Buitenspiegel (geïntegreerd
knipperlicht & uitstapverlichting)
04. Mistlichten
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De dynamische uitstraling van de New Korando wordt achteraan kracht bijgezet
door de doorlopende karakterlijn in de flank. De brede kofferklep met het nieuwe
logo oogt voller en laat zich vlot openen en sluiten dankzij dubbele gasvijzels. De
sportieve dakspoiler met geïntegreerd LED-remlicht oogt niet alleen stijlvol, maar
helpt ook kop-staartaanrijdingen vermijden.
De nieuw ontworpen achterlichtunits sluiten naadloos aan op de karakterlijnen van
de achterste wielkasten en laten de volle flanken met brede C-stijl helemaal tot hun
recht komen. In het achterlicht zit een LED-lichtgeleider verwerkt, die ervoor zorgt
dat de richtingaanwijzers gelijkmatig knipperen en het geheel een gesofisticeerde
uitstraling verleent.

Gespierd en elegant
gaan samen.
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01. Achterlichtunit
02. Dakspoiler
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De boordcomputer houdt de afgelegde afstand en het verbruik bij. Met het audiosysteem in dubbel DINformaat speelt u mp3-bestanden en cd’s af, kan u handsfree bellen via Bluetooth, uw iPod of iPhone
aansluiten en van RDS gebruikmaken. Het verwarmde stuurwiel, de inklapbare sleutel en de Eco Cruise
Control maken het plaatje compleet.

Het interieur van de New Korando onderging tevens een grondige
upgrade. De stoffen stoelbekleding met nieuw motief en dubbele
stiknaad oogt nog luxueuzer. De zwarte hoofdkleur is zowel
functioneel als chic, terwijl de carboninleg een glanzende afwerking
heeft.

Uitgerust met het allerbeste.
Enkel U ontbreekt noG.
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01. Boordcomputer in het midden van de SuperVision-cluster
02. 2-DIN audiosysteem met mp3/cd-speler en iPod /
iPhone-aansluiting (met RDS)
03. Bluetooth handsfree belsysteem
04. Verwarmd stuurwiel
05. Inklapbare sleutel
06. Eco Cruise Control
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Of het nu bitterkoud of tropisch warm is, op lange afstanden of op vermoeiende reizen,
de New Korando brengt u steeds naar uw bestemming in de beste omstandigheden.
Ook wie op de achterbank zit, geniet mee: de New Korando biedt immers een volledig
vlakke vloer. Bovendien is die achterbank - net als de voorstoelen - verwarmbaar en
kan ze over een hoek van 17,5 graden naar achteren gekanteld worden; een record
in dit segment!

Nog meer comfort. En niet alleen voor de bestuurder.
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01. Vlakke vloer achteraan
02. Verwarmde zetels voor- en achteraan
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Zijn modulariteit: een kinderspel.
De New Korando biedt u alle transportflexibiliteit die het dagelijkse leven van u
verlangt. Hij leent zich bovendien perfect tot weekenduitstapjes. De achterbank
kan gedeeltelijk of geheel worden neergeklapt, naargelang de hoeveelheid spullen
die u wenst mee te nemen. Geen enkele andere SUV in dit segment biedt zo’n
laadcapaciteit en bovendien beschikt u dankzij de geoptimaliseerde interieurindeling
over de grootst mogelijke beenruimte. Voeg daarbij de riante interieurbreedte en het
comfort van de achterbank, en u voelt zich de koning te rijk!

Standaardconfiguratie (486 L)

Achterbank voor 40% neergeklapt (814 L)
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Achterbank voor 60% neergeklapt (984 L)

Achterbank helemaal neergeklapt (1312 L)

Rijveiligheid en efficiëntie komen op de eerste plaats. Daarom is de New Korando gewapend
met een arsenaal aan geavanceerde rijhulpsystemen, die het comfort van de inzittenden naar een
hoger niveau tillen. Het Electronic Stability Program (ESP) omvat de praktische wegrijhulp voor
op hellingen Hill Start Assist (HSA) en activeert indien nodig het Emergency Stop Signal System
(ESS). Het vierwielaandrijfsysteem wordt elektronisch gestuurd en kan desgewenst vergrendeld
worden (4WD lock).
Nog een belangrijke voorziening is het Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), dat de
bestuurder attent maakt op een onjuiste bandendruk. Zo wordt de bestuurder aangezet om de
druk aan te passen, wat niet alleen de veiligheid, maar ook het verbruik ten goede komt.

ESP (Elektronisch Stabiliteitsprogramma)
Het elektronisch stabiliteitsprogramma houdt de voertuigdynamica continu
in de gaten. Wanneer de bestuurder de controle dreigt te verliezen,
grijpt het in op het motorvermogen en de remmen zodat de auto zijn
stabiliteit terugvindt. Het ESP omvat niet alleen ABS, maar ook een
Active Rollover Protection (rolneigingdetectie), een Anti-slip Regulation
(wielspincontrole) en een noodremhulp om de New Korando optimaal
te laten reageren op potentieel gevaarlijke rijsituaties.
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Spitstechnologie
voor een perfecte controle.
Actief AWD-systeem

01. HSA (Hill Start Assist) – wegrijhulp voor op hellingen
02. ESS (Emergency Stop Signal System) - noodstopsignaal
03. TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) - bandendrukcontrole
04. McPherson-ophanging vooraan, Multilink ophanging achteraan
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Meestal 2WD

4WD voor extra stabiliteit

50:50-koppelverdeling (4WD lock)

Motoren aangepast aan uw behoeften.

De New Korando biedt u de keuze tussen een 2.2l dieselmotor en een 2.0l benzinemotor. Ze voldoen alle twee aan
de strenge Euro 6-normen en worden dankzij hun ultramodern concept gekenmerkt door een bijzonder discrete
werking.
De e-XDi220 diesel levert een groot deel van zijn koppel al bij de laagste toerentallen met het oog op een optimaal
brandstofrendement en een lage geluids- en trillingsproductie. Het motorblok en de cilinderkop zijn vervaardigd
uit licht, ultrastevig metaal, terwijl de enkelvoudige aandrijfriem het slippen en vibreren tot een minimum
herleidt. De e-XGi200 benzine biedt het beste van zichzelf bij lage en middelhoge motordraaisnelheden.
De decentrale krukas, het opendekcilinderblok en wrijvingsverlagende technologieën dragen bij tot een
milieuvriendelijke werking.
Zelf schakelen of de Korando het werk laten doen? U zegt het maar: er is zowel een manuele als een
automatische 6-versnellingsbak beschikbaar, die beiden het beste halen uit de hoogefficiënte motoren.
De New Korando heeft overigens een geremd trekvermogen van 2.000 kg – een record in deze categorie.

e-XDi220

e-XGi200

Diesel 2.2L
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Benzine 2.0L
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01. Manuele 6-versnellingsbak
02. Schakelindicator bij manuele
6-versnellingsbak
03. 6-trapsautomaat
04. Sequentiële ‘Thumbs-up’schakeltoetsen bij 6-trapsautomaat

Synoniem voor veiligheid:
Korando.

De standaarduitrusting van de New Korando omvat voortaan zes airbags: twee
frontale, twee zijdelingse vooraan en twee gordijnbags die zich over de hele
lengte van het interieur uitstrekken om zowel voor- als achterin bescherming
te bieden. De passagiersairbag vooraan werd bovendien netjes weggewerkt
in het dashboard en kan uitgeschakeld worden.
Verder zijn de voorstoelen voorzien van elektronisch gestuurde actieve
hoofdsteunen, terwijl de achterbank uitgerust is met ISOFIX-verankeringen
voor kinderzitjes.
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01. 6 airbags
02. Elektronisch gestuurde actieve hoofdsteun
03. ISOFIX-bevestiging voor kinderzitjes
04. Geïntegreerde 3-puntsveiligheidsgordel
05. Aan-/uit-schakelaar passagiersairbag
06. In het dashboard geïntegreerde passagiersairbag
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De New Korando werd van dak tot wiel onder handen genomen
en talrijke voorzieningen zijn nieuw, of werden grondig herzien.
Verwachtingen zijn er immers om overtroffen te worden.

Gedreven de baan op. Zo kent men U!
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STIJL, COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK
TOT IN HET KLEINSTE detail.
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01. Expressieve karakterlijn in de motorkap
02. Verduisterd, zonwerend glas
03. Ruitenwisserontdooiing
04. Trendy dakrails
05. E
 lektrisch bediende
en verwarmde buitenspiegels

06. Kofferklepafwerking
07. Verchroomde afwerking grille
08. Instaptreden in roestvrij staal
09. Dubbele uitlaatpijpen
10. Standaard instrumentenpaneel
11. Bedieningstoetsen op het stuurwiel

12. Verchroomde deurgrepen
13. Verchroomde omlijsting luidsprekers
14. U
 SB- en HDMI-ingang
(iPod / iPhone-aansluiting)
15. Multifunctionele bedieningshendel
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16. Automatisch dimmende achteruitkijkspiegel
17. Zonnebrilhouder
18. Zonneklep met verlicht make-upspiegeltje
19. Opbergvak in de deur
20. Opbergvak in middenconsole
21 Handschoenkastje

22. Automatische / manuele airco
23. Bekerhouders vooraan
24. Bekerhouders achteraan
25. Gelijkmatige en snelle verwarming/koeling
26. Middenconsole

27. Bagageafdekking en -net
28. Paniekalarm
29. Parkeerhulpsysteem achteraan
met 3-fasenalarm
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uitrustingSlijst.
CRYSTAL
MOTOR, VERSNELLINGSBAK EN OPHANGING
• «Multi-Link» achterophanging
• Elektrische stuurbekrachtiging
VEILIGHEID
• ABS met Elektronische remkrachtverdeler (EBD)
• Active Rollover Protection (ARP)
• Antidiefstalsysteem
• Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
• Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
• Frontale airbags met uitschakelbare passagiersairbag
• Gordijnairbags voor inzittenden voor en achter
• Immobilizer
• Emergency Stop signal System (ESS)
• ISOFIX bevestigingspunten voor kinderstoelen achter
• LED dagrijlichten (DRL)
• Noodstop remhulp (BAS)
• Wegrijhulp op helling (HSA)
• Zijdelingse airbags vooraan
BUITENUITRUSTING
• 16’’ aluminium velgen met 215/65 R banden
• Buitenspiegels in koetswerkkleur met geintegreerde LED
richtingaanwijzers en comfortverlichting
• Deurgrepen in koetswerkkleur
• Dubbele verchroomde uitlaat
• Chrome radiatorrooster
• Projectiekoplampen
• Achterlichtblokken met LED-look
• Mistlichten voorraan
INTERIEUR
• Centrale armsteun achter
• Drempelbescherming voor en achter
• Centrale armsteun voor met geïntegreerd opbergvak
• Opbergvak onder koffervloer
• Opbergvakken achterzijde voorzetels

• Zonneklep met verlichting, make up spiegeltje en
kaarthouder (bestuurder en passagier)
• Bekerhouders voor en achter
• Verwijderbare asbak
• Opbergvak voor zonnebril
• Deurbekleding in imitatieleder
• Glanzende carboninleg op dashboard
COMFORT
• Achterruitenwisser met interval
• Bandenherstelkit
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Cruise control met «Eco» functie
• Elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels
• Elektrisch bediende ruiten voor en achter
• In de hoogte en in diepte verstelbaar stuurwiel
• Inklapbare sleutel
• Lederen stuurwiel (enkel op automaat)
• Ruitenwisserontdooiing vooraan
ZETELS
• Bestuurderszetel met regelbare lendensteun
• In de hoogte verstelbare bestuurderszetel
• In één beweging neerklapbare achterbank in 60:40 verdeling
• Zetels met kwalitatieve stoffen bekleding
KLIMAATBEHEERSING
• Manuele airconditioning
• Pollenfilter
TECHNOLOGIE EN AUDIO
• Audiobediening aan het stuur
• Bluetoothverbinding met handenvrij functie
• Radio met CD/MP3 speler en 6 luidsprekers
• Trip computer
• USB en AUX aansluiting voor MP3 speler

QUARTZ = CRYSTAL ±

sapphire = quartz ±

BUITENUITRUSTING
• 17’’ aluminium velgen met 225/60 R banden
• Dakrails
• Dakspoiler met geintegreerd derde remlicht met LED verlichting
• Tijdelijk reservewiel 115 90R16

BUITENUITRUSTING
• 18’’ aluminium velgen met 225/55 R banden
• Chroomaccenten in radiatorrooster
• Elektrisch inklapbare buitenspiegels

INTERIEUR
• Bagagenet
• Uitneembaar bagagescherm
COMFORT
• Elektrochrome achteruitkijkspiegel
• Lederen stuurwiel en versnellingspook
• One touch openen en sluiten van het bestuurdersvenster
• Parkeersensoren voor- en achteraan
• Privacy glass achteraan
• Regen- en lichtsensor
ZETELS
• Verwarmde voorzetels
TECHNOLOGIE EN AUDIO
• 7” Touch screen met audiofunctie (radio en MP3),
achteruitrijcamera, Bluetooth met handenvrij functie,
USB en HDMI poort

INTERIEUR
• Verchroomde deurgrepen
• Verchroomde instaptreden
• Verchroomde omlijsting luidsprekers
COMFORT
• Hittewerende voorruit
• Verwarmd stuurwiel
• HID Koplampen
ZETELS
• Verwarmde achterzetels
• Zetels met lederen bekleding
TECHNOLOGIE EN AUDIO
• TomTom audi- en navigatiesysteem incl. 7’’ touch screen,
achteruitrijcamera, Bluetooth met handenvrij functie, radio
en MP3, USB en HDMI poort
• Supervision Cluster

KLIMAATBEHEERSING
• Automatische airconditioning met display

OPTIEPAKKET QUARTZ:
NAVIGATION PACK
• TomTom audio- en navigatiesysteem incl. 7’’ touchscreen,
achteruitrijcamera, Bluetooth met handenvrij functie, radio en MP3, USB
en HDMI poort
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teChnisChe gegeVens.
MOTOR

2.0L Benzine e-XGi200

OVERBRENGING

6MT

AANGEDREVEN WIELEN

AFMETINGEN
GEWICHT

2WD

4WD

2WD

mm

4410

mm

1830

Spoorbreedte

mm

1675 (1710)

Voor

mm

1573

Achter

mm

1558

Voor

mm

920

Achter

mm

840

Wielbasis

mm

2650

Bodemvrijheid

mm

180

m

5,4

Overhang

4WD

2WD

L
2.100

2.170

2.100

2.170

2.180

2.260

2.180

2.260

Leeggewicht

kg

1537~1592

1618~1673

1545~1599

1625~1680

1598~1654

1679~1734

1613~1668

1694~1749

Geremd

kg

Ongeremd

kg

1500

2000

1,675
(1,710)

-

Benzine
1998

2157

Boring X slag

mm

86 X 86

86.2 X 94.2

Compressieverhouding

-

10.5 : 1

15.5 : 1

Aantal cilinders

-

4 in lijn

4 in lijn

kW/opm

109,6 / 6000

130,9 / 4000

pk/opm

149 / 6000

178 / 4000

Nm/opm

Diesel

05

02

04

06

01

197 / 4000

03 / Silent Silver (SAI)
04 / Techno Grey (ACT)

2,650
4,410

840

05 / Space Black (LAK)
06 / Galaxy Green (GAL)

INTERIEUR
01

02

400 / 1400 ~ 2800

km/h

163

163

165

165

CO2 (gecombineerd)
Stad

g/km

175

192

185

198

139

152

169

179

L/100km

9,7

10,6

10,4

10,9

6,5

7,2

8,4

8,7

Buiten stad

L/100km

6,3

6,9

6,7

7,2

4,6

5,0

5,4

5,8

Gemengde cyclus

L/100km

7,6

8,3

8,0

8,6

5,3

5,8

6,5

6,9

Euro 6

01 / Grand White (WAA)
02 / Flaming Red (RAM)

03
920

Topsnelheid

-

03

02

750

cc

Maximumkoppel

01

57

Cilinderinhoud

Maximumvermogen

VELGEN

1,573
1,830

kg

Uitstootnorm

185

03

Euro 6

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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4WD

Tankinhoud

Max.
aanhanger gewicht

EXTERIEURKLEUREN

6AT

Max. toegelaten gewicht

Brandstof
MOTOR

4WD

6MT

Totale breedte

Draaistraal

PRESTATIES

6AT

Totale lengte
Totale hoogte

BRANDSTOF
VERBRUIK

2WD

AFMETINGEN (mm)

2.2L Diesel e-XDi220

1,558

01/ Zwart interieur met
glanzende carboninleg
op dashboard
02/ Zwarte stoffen zetels
03/ Zwarte lederen zetels

01 / 16“ aluminium velgen
02 / 17“ aluminium velgen
03 / 18“ aluminium velgen
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CATKORB1703NL

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, XLV, 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.

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

DRIVEN BY YOU

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

