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HAAL MEER UIT HET LEVEN MET
DE NIEUWE RODIUS
De Rodius geeft je meer plezier tijdens je vrije tijd en stelt je in staat meer te doen als
je aan het werk bent.
De nieuwe Rodius koppelt comfort met gebruiksgemak, zodat je kan gaan waar je wil
en je niets thuis hoeft te laten.

NIEUWE
ASSERTIVITEIT
De nieuwe Rodius staat synoniem voor een ijzersterke persoonlijkheid.
De gebeeldhouwde karakterlijn in de motorkap creëert extra volume vooraan,
en daarmee ook een indrukwekkende presence en dynamiek die traditionele
monovolumes moeten missen.
Het radiatorrooster vormt een natuurlijke verbinding met de trapeziumvormige
koplampen en de dagrijlichten.

STYLING VOORZIJDE
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EEN KENMERKENDE
LOOK
De Rodius onderscheidt zich van andere monovolumes door zijn vier klassieke
deuren en brede D-stijl.
Je blik wordt verleid door de markante laterale karakterlijn, die
overgaat in een D-stijl om het rijkelijke karakter van de auto te beklemtonen.
De doorlopende zijruiten creëren een naadloze overgang tussen zijkant en
achterpartij en dragen bij tot de brede, volle uitstraling van de Rodius.

STYLING ACHTERZIJDE
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C O M F O RTA B E L E N F U N C T I O N E E L
Het nieuwe zeteldesign garandeert een maximaal comfort en vermindert
vermoeidheid tijdens lange ritten. De verwarmde voorzetels zorgen dan weer
voor behaaglijkheid tijdens de koudste maanden van het jaar.

REVOLUTIONAIR ZETELDESIGN
De zetels hebben een ergonomisch design: de zijkanten
hebben een stevigere vulling, terwijl de binnenkant zachter
is voor meer comfort en ondersteuning.

Verwarmde voorzetels

Pullmaflex® zeteldesign

Dikkere flanken en zitting

Langere armsteunen

De rugleuning en de zitting zijn vervaardigd
uit Pullmaflex, dat meer elasticiteit biedt
voor een beter zitcomfort.
(1e rij)

De flanken van de rugleuning werden
verhoogd, terwijl de zitting langer en
breder werd.
Deze veranderingen zorgen voor nog meer
zitcomfort. (1e en 2e rij)

De armleuningen op de 2e rij
werden langer gemaakt om het comfort
van de passagiers achterin te verhogen.

Opbergvak rugleuning

INTERIEUR
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LAADRUIMTE TE OVER...
De nieuwe Rodius als werkpaard komt uw onderneming ten goede.
Het ruime interieur biedt plaats aan grote voorwerpen, zodat u tijd en ritten uitspaart.

7-ZITTER
De 7-zitsconfiguratie biedt veel ruimte, een gemakkelijke in- en uitstap en een
ongezien gebruiksgemak. Reis in groep in het grootste comfort.

Alle zetels naar voren
gericht (volwaardig
comfort voor 7
volwassenen)

Voorste en 2e-rij
neergeklapt
(zetels kunnen
omgevormd worden
tot bedden voor
bestuurder en
passagier voorin)

2e rij neergeklapt
(maximale ruimte
om te ontspannen)

2e rij dichtgeklapt

2e en 3e rij
neergeklapt
(maximale ruimte
om zich uit te rekken)

3e rij
neergeklapt
(vergroot de
laadruimte achteraan)

3e rij
verwijderd
(maximaliseert de
laadruimte achteraan)

VARIABELE ZETELOPSTELLING
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...OOK IN LICHTE VRACHT
De Rodius kan omgebouwd worden tot een lichte vrachtauto.
Geniet van de voordelen van de Rodius én van een riante laadruimte.
De ombouw tot lichte vracht bestaat uit de verwijdering van de zetels op de
tweede en/of derde rij en de inbouw van een tussenschot.
De ombouw is verkrijgbaar in een twee-, vier- of vijfzit configuratie.
Het laadvolume bedraagt:
- 2.271 liter voor de vier- en vijfzit
- 3.146 liter voor de tweezit

LICHTE VRACHT
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G E AVA N C E E R D E
TECHNOLOGIEEN
E-Tronic 7-trapsautomaat
De intelligente automaat herkend het rijgedrag van de bestuurder zodat steeds op het juiste
moment geschakeld wordt. Via de manuele schakelfunctie kan je zelf schakelen wanneer je dat
wenst. De wintermodus zorgt ervoor dat je in 2e versnelling vertrekt om doorspinnen op ijs of
sneeuw te vermijden.

De Rodius wordt aangedreven door de Euro 6-conforme SV220 (2,2 liter diesel),
die tot 178 pk levert, met een maximumkoppel van 400 Nm dat beschikbaar is
tussen 1.400 en 2.800 rotaties per minuut (rpm). Dit staat borg voor een aangenaam
rijgedrag.

SV220
Manuele schakelmodus

E-Tronic 7-trapsautomaat

Manuele 6-versnellingsbak
De breed gespreide versnellingsbak zorgt voor meer kracht bij het vertrekken en
een lager motortoerental bij hoge snelheden om het verbruik en het geluid te temperen.
De zelfregelende koppelingsbediening draagt bij tot een langere levensduur van de
koppeling en een aangenaam stevige pedaalkracht.

178 pk (131 kW) 2.157 cc

Schakelindicator voor manuele 6-versnellingsbak

Manuele versnellingspook
OVERBRENGING | MOTOR
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VOORRANG AAN
VEILIGHEID
De Rodius is uitgerust met een hele rist actieve en passieve
veiligheidsvoorzieningen die instaan voor uw veiligheid en die
van uw passagiers.

ESP

(Electronic Stability Programme)
Het geavanceerde Electronic Stability Programme
houdt de rijomstandigheden en het voertuig
permanent in de gaten. Het grijpt meteen in op het
motorvermogen en de remmen als de bestuurder
de controle dreigt te verliezen op een natte of ijzige
ondergrond of in een te snel genomen bocht.

2WD
High-gear
Mode

Vooraan worden de frontale airbags aangevuld door
zijairbags, voor nog meer bescherming bij een
zijdelingse aanrijding.

4WD
High-gear
Mode

4WD
Low-gear
Mode

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)

Inschakelbare 4WD

Het TPMS meet continu de bandendruk. Wanneer
er een afwijking wordt gemeten, verschijnt er een
waarschuwing op het dashboard.

De inschakelbare vierwielaandrijving werkt eenvoudig en biedt extra
grip. Onder normale omstandigheden wordt het voertuig enkel op de
achterwielen aangedreven, om zo de rolweerstand en het verbruik te
drukken. Zodra bijkomende grip gewenst is, kan de bestuurder de
4x4-aandrijving inschakelen, zelfs al rijdend.

Dubbele wishbones vooraan

Impactabsorberende dubbel gevorkte ophanging vooraan,
onafhankelijke multilinkophanging achteraan

Geventileerde schijfremmen

Geventileerde schijfremmen
AANDRIJFGEHEEL | OPHANGING
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C . O . M . F . O . R . T
De Rodius pakt uit met een heleboel comfortelementen die
ervoor zorgen dat het aangenaam en ontspannen reizen is aan boord van het voertuig.

Verwarmd stuurwiel

Stuurkolom met hoogteregeling en
snelheidsafhankelijke bekrachtiging

Controletoetsen op het stuurwiel

Elektrische bestuurderszetel

Centrale console & bekerhouder

De volautomatische airconditioning, gecombineerd met een geavanceerd ventilatiesysteem, zorgt
voor een optimaal binnencomfort

Ruitenwisserontdooiing

Kantelbare hoofdsteunen vooraan

Snelheidsregelaar

Licht- en regensensor

Schakelaar airconditioning

Isofix- voor kinderzitjes

Opbergvak

Luchtkwaliteitscontrolesysteem
(houdt schadelijke gassen buiten)

(2e rij)

Middenconsole

Automatisch dimmende spiegel

Zonnebrilhouder

Zonnekleppen met make-upspiegel en
verlichting

Audiosysteem (mp3-/cd-speler, bluetooth)

Paniekalarm

Afstandsbediening (inklapsysteem)

Koffer

12V- en USB aansluitingen
GEBRUIKSGEMAK
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S . T . Y . L . I . N . G

K . L . E . U . R . E . N

De buitenzijde is ontworpen met het oog op esthetiek en maximale functionaliteit.
Het resultaat is een uniek voertuig dat u met trots en plezier zult gebruiken.

VELGEN & BANDEN

INTERIEURKLEUR

18” lichtmetalen velgen

18” lichtmetalen velgen

2WD (diamond cut)

4WD (chrome look)

BUITENKLEUR

Dakrails

Koplamp en LED-dagrijlicht

Zonnewerend glas

Donker getinte ruiten achteraan

Grand White
(WAA)

Charcoal black

Fine Silver
(SAF)

Cyber Grey
(ABS)

Space Black
(LAK)

ZETELS
CHARCOAL BLACK

GRAND GREY
Grand grey

Inklapbare verwarmde buitenspiegels

Kofferklep met gesofisticeerde look

TPU

Leder

(Kunstleder)

STYLING | KLEURGIDS
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U . I . T . R . U . S . T . I . N . G

R . O . D . I . U . S

TURISMO
VEILIGHEID

M Y . 1 8

T E C H N I S C H E G E G E V E N S

SAPPHIRE = TURISMO +
BUITENUITRUSTING

AANDRIJVING

18’’ aluminium velgen (235/55 R18)

Grand grey interieur

TRANSMISSIE

Geventileerde remschijven

Radiatorrooster met chroomafwerking

Zelfdimmende achteruitkijkspiegel

EMISSIENORM

Frontale airbags

Dakspoiler achteraan met 3e remlicht

Zijairbags vooraan

Buitenspiegels in koetswerkkleur

Elektronische remkrachtverdeler (EBD) met ABS

Deurgrepen in koetswerkkleur

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

Donker getinte ruiten achteraan

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)

Dakrails

Noodstopremhulp (BAS)

COMFORT

ISOFIX bevestigingspunten voor kinderstoelen

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Antidiefstalsysteem

Elektrisch inklapbare, bedienbare en verwarmde
buitenspiegels

Led-dagrijlichten (DRL)
Mistlichten voor- en achteraan
Automatische centrale deurvergrendeling
Hydraulische stuurbekrachtiging
Inschuifbare stuurkolom bij ongeval

INTERIEUR

ZETELS
Elektrisch bedienbare bestuurderszetel

Automatische dual zone airconditioning

BUITENAFMETINGEN

Luchtkwaliteitscontrolesysteem

6MT

Totale lengte

mm

Totale breedte

mm

1.915

Totale hoogte

mm

1.815 (1.850:met dakrails)

Overhang

Vooraan

mm

1.610

mm

1.620

Vooraan

mm

975

Achteraan

mm

1.155
3.000

Wielbasis

mm

Oprijhoek

graden

19,4

Afrijhoek

graden

18,6

Overschrijdingshoek

graden

18,9

Vooraan

mm

182

Achteraan

mm

200

Min.
bodemvrijheid

Min. draaicirkel (straal)

m

Verwarmd lederen stuurwiel

Max. toegelaten massa

kg

2.820

2.820

2.950

Rijklaar gewicht

kg

2.085~2.164

2.100~2.179

2.240~2.318

Cruise control (enkel bij AT)

GEWICHT

Lederen versnellingspook
Parkeersensoren achteraan
Regen- en lichtsensor

MOTOR

Max. toegelaten
sleepgewicht

kg

2.000

Ongeremd

kg

750
Diesel

Brandstof

-

Cilinderinhoud

cm³

2.157

Boring x slag

mm

86,2 X 92,4

Compressieverhouding

-

15.5.1

-

4 in lijn

kW/t/min

130,9/4.000

Pk/t/min

178/4.000

Ruitenwisserontdooiing vooraan

Opbergvak voor zonnebril

Repair kit - lekke band

Max. vermogen

KLIMAATBEHEERSING

PRESTATIES

Manuele airconditioning

TECHNOLOGIE EN AUDIO

Zetels in TPU-leder

Radio met cd- en mp3-speler (Incl USB en AUX)

Verwarmde voorzetels

Audiobediening aan het stuur
Bluetooth met handenvrij-functie

BRANDSTOFVERBRUIK*

5,7

Geremd

‘Deluxe’ centrale console met bekerhouders

Uitneembare en verstelbare 3e rij

1.610 mm
1.915 mm

Elektrisch bediende ruiten voor en achter

Aantal cilinders

7 zitplaatsen (configuratie 2 / 2 / 3 + koffer)

5.130

Achteraan

Hittewerende voorruit

ZETELS

7AT

7AT
Euro 6

‘Charcoal black’ interieur

‘Supervision’ dashboard met boordcomputer

Inschakelbare 4WD

2WD

Spoorbreedte

Zetels met lederen bekleding

KLIMAATBEHEERSING

SV220 (e-XDi 2.2 Diesel)

MOTOR

INTERIEUR

«Multi-Link» achterophanging

Active Rollover Protection (ARP)

A F M E T I N G E N

Max. koppel

Nm/t/min

400/1.400/2.800

(kg.m / t/min)

40,7/1.400/2.800

Topsnelheid

km/u

In de stad

l/100 km

5.130 mm

1.815 mm
(1.850 mm)

1.620 mm

187
9,3

9,9

3.000 mm

10,1

Buiten de stad

l/100 km

6,4

6,5

6,7

Gecombineerd

l/100 km

7,5

7,8

8,0

CO2 (gemengde cyclus)

g/km

196

203

210

* Het verbruik kan variëren naargelang van de rijomstandigheden en de rijstijl van de bestuurder.
De resultaten zijn gemeten aan de hand van de NEDC-cyclus.
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