




Musso Grand, pratik kullanımı ve güvenilirliği en üst düzeye çıkaran, 
kelimenin tam anlamıyla bir pick-up‘tır.

GUCLU VE GUVENILIR



    05.    04.



Radyatör ızgarasının ortasındaki krom hat, özel bir görünüm sunar,
Motor kaputu ve yanları güçlü çizgiler ve kavisli yüzeylerle öne çıkar.

Dairesel sis farları, tüm bu görünüşe sofistike bir dokunuş katar.

KENDINE GUVEN VE ILGI UYANDIR

Halojen Gündüz Farları,
yayalar ve diğer araçlardaki sürücülerin 
daha kolay görüşünü sağlar 
ve kaza riskini azaltmaya yardımcı olur. 
Gündüz farı el freni çekildiğinde 
otomatik olarak söner

Omuz kanadı tasarımlı ön panjur daha 
fazla derinlik ve dinamik bir görünüm 
sağlar

Dış dikiz ayna muhafazasında kesintisiz 
devam eden dizayn ve sinyal lambaları 
Musso Grand’ın geneli ile bütünlük 
sağlar

    05.    04.ÖN STIL



Kasa içi kaplama
- Kasa kancası
- Kasa içi elektrik prizi

Omuz kanadı tasarımlı  ve etrafı saran stop lambaları eşsiz bir şekilde dış tasarımı tamamlarken, 
reflektörler daha fazla güvenlik için araç görünürlüğünü arttırır.

Kasa iç yüzeyi özel bir kaplama ile korunur ve kasanın her bir köşesindeki 
katlanabilir halkalar yükü emniyet altına almak için kullanılabilir.

Kasa içinde, elektrik prizi olması ayrıca kolaylık sağlar.

FAYDALI VE ESSIZ BIR TASARIM

Şık ve Modern  kasa kapağı Kombine stop lambası

    07.    06.



    07.    06.ARKA STIL



    09.    08.



ISINIZ ICIN FARKLI 
KULLANIM SECENEKLERI

Musso Grand, sizin için harika bir araç olmasının yanında, 
işiniz için de en büyük yardımcınızdır. 

Çiftlikte, depoda veya arazide.

    09.    08.KOLAY KULLANIM



Gri desenli siyah koltuklar

    10.



Koltuklar, kullanıcının uzun yolculuklarda rahatlığı  için 
ergonomik olarak tasarlanmıştır.

Haritaları, su şişelerini ve diğer eşyaları kolayca 
ulaşabileceğiniz bir yerde tutmak için cepler tüm kapılara 
yerleştirilmiştir.

Orta konsolda bir USB bağlantı noktası, elektrik prizi ve ikiz 
bardak tutucu bulunurken, ikinci sıradaki yolcular kendi 
bardak tutucularına ve giriş ve çıkışlara yardımcı olmak 
için her B direğinde bir tutma koluna sahiptir.

İç döşeme:
Siyah renkli kumaş koltuklar

Siyah renkli kumaş koltuklar

RAHAT VE KONFORLU KABIN

    11.    10.İÇ MEKAN



Kullanıcılar yoldayken telefon görüşmeleri yapmak, 
mesajları kontrol etmek ve müzik dinlemek için akıllı 
telefonlarını ekrana bağlayabilirler.

APPLE CARPLAY  VE  ANDROID AUTO

    12.



Hıza duyarlı hidrolik direksiyonFren lambası arızası uyarısıArka görüş kamerası

Musso Grand’da, sürüş eğlenceli ve kolaydır; eğimi ayarlanabilir direksiyon 
simidi tüm vücut tipleri için uygun pozisyonu garanti eder.
Uzaktan kumanda ve hız sabitleme (cruise kontrol) kontrol düğmesi anında 
erişim için direksiyon simidi üzerine yerleştirilmiştir.

En son teknoloji bilgi-eğlence sistemi
Grand Musso’nun multimedya ve eğlence sistemi 8’’ yüksek çözünürlüklü bir 
dokunmatik ekran ile donatılmıştır.
Sisteme radyo SD kart ve USB bağlantı noktası yerleştirilmiştir.

Gösterge paneli, yolculuk sırasında kullanımı kolaylaştırırken 
genişletilmiş ekran anında okunabilir.

BAGLAN VE KULLAN
3.5” LCD YOL BILGISAYARI

    13.    12.İÇ MEKAN



Musso Grand ile herkes rahat ve konforlu bir şekilde 
seyahat edebilir.

Arka kabin
Musso Grand’ın arka yolcu kabin zemini düz
bir şekilde  tasarlanmıştır. 

Bu nedenle diz mesafesi olağanüstüdür. 
Arka koltuklar  rahat bir yolculuk için 
27 dereceye kadar eğimlidir.

Sürücü koltuğu bel desteği

SURUCU VE YOLCU KABINI

    15.    14.



    15.    14.KOLTUKLAR



    17.    16.



Musso Grand, oluşabilecek her türlü kazaya engel olmak için 
sürücüyü olası problemler konusunda uyaran ve sürüşü 
kontrol altında tutan otomatik sistemler ile birlikte gelir.

Sonuç olarak hem yolcu hem yol güvenliği sağlanır.

EN SON TEKNOLOJI 
YARDIMCI SISTEMLER

    17.    16.AKTIF GÜVENLIK



Grand Musso’da, 2.2L e-XDi220 dizel motor, düşük devirde yüksek tork çıkışı ile yüksek performans ve 
düşük yakıt tüketimi sunar. 
Beş noktadan bağlantılı arka süspansiyon, sürücüye hem üstün yol tutuş hem de üstün sürüş kalitesi sağlar. 

2H
Yüksek Hız
Aralığı

4H 
Yüksek Hız
Aralığı

4L 
Düşük Hız
Aralığı

Zorlu yol şartlarına göre sürücü tarafından çekiş sistemi seçilebilir, bu 
da optimal çekiş ve dengeli kullanım imkanı verir.
Araç normal olarak 4X2 konumunda kullanılabilir. Gerektiğinde bir 
düğme yardımı ile yüksek hız 4X4 (4H) veya düşük hız 4X4 (4L) 
konumuna alınarak seçim yapılabilir.

181PS 
4,000rpm

Maksimum güc

420Nm
1,600~2,600rpm

Maksimum tork

2,157CC

Hacmi

e-XDi220

*Otomatik şanzımanlı

GUCLU MOTOR VE 4X4 SURUS SISTEMI

DIZEL MOTOR BES NOKTADAN BAGLANTILI 
ARKA SUSPANSIYON

Zorlu yollarda direksiyon dengesi sağlamak için arka aks 
sola ve sağa çapraz bağlanır.
· Bu sistem esas olarak arazi sürüşü için (Off road) üretilen 
SUV’larda bulunur.

AYARLANABILIR SURUS MODLARI

Yüksek oranlı yayılma, çeşitli yol koşullarında sürüş 
kalitesini optimize eder. Hızdaki değişimlerin kontrolü 
serttir ve bu da otomatik şanzımanda yumuşak bir vites 
değiştirme hissi sağlar.
Manuel mod (vites artırma ve vites düşürme) daha dinamik 
bir sürüş performansı için hızlı yanıt verir.

AISIN 6 VITES OTOMATIK 
SANZIMAN

    19.    18.



    19.    18.AKTARMA ORGANLARI | ŞANZIMAN | SÜSPANSIYON | MOTOR



    21.    20.



Elektronik Denge Programı (ESP)
Aktif Devrilme Önleyici (ARP)
Fren Destek Sistemi (BAS) Acil Durum Stop Sinyali (ESS) Yokuş İniş Kontrolü (HDC)Yokuş Kalkış Sistemi (HSA)

HAVA YASTIKLARI

1  Sürücü hava yastığı
2  Yolcu hava yastığı

ESP Elektronik Denge Programı

HERSEYDEN ONCE CAN GUVENLIGI

Musso Grand’da önde sürücü ve yolcuyu koruyan 2 adet hava yastığı vardır. Elektronik denge programı, yol koşullarını ve araç durumunu sürekli izler, 
sürücü kontrolünü kaybetmek üzereyken motor güç çıkışını ve araç frenlemeyi kontrol ederek ayarlar. 

    21.    20.GÜVENLIK SISTEMLERI | HAVA YASTIKLARI



    23.    22.



4 katmanlı yapı, yol yüzeyinden ve motordan kabin içine gelen gürültüyü azaltır.
Ayrıca, bu tasarım çarpışmada araçtaki yolculara zarar gelmesi ihtimalini en aza indirir.

İçerisi daha da sessiz
Genişletilmiş lastik, motor rölantide veya çalışırken daha düşük motor gürültüsü ve daha az titreşim sağlar.
Kapıların ve pencere çerçevelerinin üstleri ve alt kısımları, yol ve rüzgar sesini engellemek için dört katmanlı şasi
ile yalıtım sağlanmıştır.

Bir monokok yapıdan farklı olarak, motor ve 
süspansiyon sistemi doğrudan şasiye bağlanır, zorlu 
yol yüzeylerinde sürüşte veya hızlı çarpmalarda 
karşılaşılan ağır darbe şokunu emer ve maksimum yol 
tutuşu sağlar.

“Önden çarpma bölgesi”, şasinin ön kısmını ifade eder.
Önden çarpışmalarda kabinin içine kadar şoklar bu kısım trafından 
emilerek yolculara gelecek olan tepki en az düzeye indirilir.
Bu tasarım, çarpma kuvvetini emmek ve böylece içerdeki insanları 
korumak için tasarlanmıştır.

Önden Çarpma Darbe Emicisi

Dört Katmanlı Şasi

SAGLAM, ESTETIK VE SESSIZ

DORT KATMANLI SASIONDEN CARPMA DARBE EMICISI

    23.    22.PASIF GÜVENLIK | ÇERÇEVE



ORIJINAL MUSSO GRAND DIZAYNI

    25.    24.



Musso Grand’ın sportif dizaynı ve yol tutuşu şehrin bazen hızlı bazen sıkışık trafiği ile baş etmeniz için ideal. 

ORIJINAL MUSSO GRAND DIZAYNI

    25.    24.MUSSO GRAND



Her türlü kişisel ihtiyaca cevap verebilecek 
hacim ve büyüklükte kasası ile Musso Grand 

sizin en büyük yardımcınız olacak. 

GENIS VE GUCLU KASA

    27.    26.



    27.    26.MUSSO GRAND





Musso Grand, size bir pick-up’tan beklenenleri ve çok daha 
fazlasını vadediyor.

MUSSO GRAND AKSIYONA HAZIR



Solar ön cam ve silecek için buz çözücü Emniyetli kapı camı Ön ve arka sis farları Köpekbalığı anten

Akıllı anahtarla uzaktan kumanda edilebilir 
kapı camları

Otomatik kapı kilidi Akıllı far sistemi Karşılama sistemi

Lastik tamir kitiTavan çıtaları Lastik basınç göstergesi

T A R Z  V E  K O L A Y L I K L A R

    31.    30.



1,610mm

1,570mm

570mm

3,5” LCD yol bilgisayarı

Güçlendirilmiş arka bagaj kapağı Direksiyon simidindeki kumanda düğmesi 
ve sürüş kontrol sistemi

Teleskopik direksiyon kolonuKasa boyutları

8” dokunmatik multimedya ekranı ve akıllı 
ses sistemi

Park yardım sistemi Manuel klima

Otomatik far ve otomatik silecek düğmeli 
kombine sinyal kolu

Kolay ulaşılır entegre kumanda düğme 
modülü

    31.    30.STIL VE RAHATLIK



Torpido kutusu ve orta konsol kutusuKapı cebi

B direğine yardımcı tutma koluKasa içi priz

USB bağlantı noktası, ses çıkış jak ve 
elektrik prizi

Akıllı anahtar (yedek ile birlikte)Kasada akıllı  kanca

Üst tavan konsol

Kapı açık ikaz lambası

Yağmur ve far sensörü

2. sıra kol dayama ve bardaklık

Aydınlatmalı güneşlik

K O L A Y L I K L A R

    33.    32.



Siyah renkli gri desenli kumaş koltuklar

IC RENK

Kumaş Döşeme

TPU
(Termoplastik poliüretan)

Düz dokuma

DIS RENK JANT

Büyük Beyaz (WAA)

Hint Kırmızısı (RAJ)

17” Alaşımlı Jant

İpeksi Beyaz İnci (WAK) İnce Gümüş (SAF)

Atlantik Mavisi (BAU)

Mermer Grisi (ACM)

Kestane/Kahverengi (OAW) Uzay Siyahı (LAK)

R E N K  K I L A V U Z U

    33.    32.KOLAYLIK | RENK KILAVUZU



DONANIM LISTESI

* Bazı özellikler isteğe bağlı olabilir veya pazara göre bulunmayabilir. Bölgenizde satılan araçlarla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen yerel satıcınıza görüşün.

17 ”alaşım jantlar 235/70R17

Lastik tamir kiti

 JANT  V E  LAST I K

Lambalı güneşlikler

Torpido kutusu, lambalı ve tuş kilidi ile

B direğinde tutma kolu

Boyanmış kapı iç açma kolu

Paspas

 I C  D I ZAYN

6 yönlü ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu

2. sıra koltukların katlanabilmesi için katlanır dirseklik

Öne kaymalı ön koltuk başlıkları

Kumaş döşeme

 KO LTUK LAR

Yüksek mukavemetli çelik şasi

Daha fazla güç, daha az titreşim ve gürültü için ultra sert 
Dört katmanlı şasi yapısı

Yan çarpmalardan optimum koruma için kapı çarpışma 
kirişleri

Elektronik denge programı (ESP) 

Çekiş kontrol sistemi (FTCS), 

Yokuş iniş kontrolü (HDC)

Aktif devrilme Önleyici (ARP)

Acil durum stop sinyali (ESS)

Yokuş kalkış sistemi (HSA)

Fren destek sistemi (BAS)

Arka disk frenli ABS ve EBD

4X4 Geçiş düğmesi (2H, 4H, 4L)

Sürücü ve ön yolcu için çift hava yastığı

Yük sınırlamalı ön emniyet kemer gergisi

Ön yolcu için hava yastığı açma / kapama düğmesi

Sürücü için emniyet kemeri hatırlatması

Çocuk koltuğu demiri (ISOFIX)

Çocuk güvenlik kilidi

Hıza duyarlı kapı kilidi

Lastik basıncı izleme sistemi (TPMS)

 G UV EN L I K

Elektronik hız sabitleme kontrolü (cruise control)

Ön cam sileceği buz çözücü

Karartmalı iç dikiz aynası

Far yükseklik ayarı

Otomatik far kontrolü ve otomatik silecek kontrolü

Elektrikle kontrol edilebilen, katlanabilen ve ısıtılabilen dış 
aynalar

Solar ön cam

Elektrikli kapı camları

Tek dokunuşla üçlü dönüş sinyal lambası

Katlanır kumanda anahtarı

Birarada bulunan kumanda düğmeler paneli

Mulimedya Sistemi (Apple Carplay ve Google Android Auto)

3,5 ”mono LCD yol bilgisayarı

Müzik sistemi - DAB

Görüş kamera uyumlu SD 8” akıllı ses sistemi

Altı hoparlör

USB ve ses yardım jak yuvası

Bluetooth ile konuşma

Direksiyon simidindeki kumanda düğmeleri

Akıllı anahtar (yedek anahtarı ile birlikte)

Kasada 12V/120 W güç çıkışlı priz

Arka bagaj kasa kancaları

 KO LAYL I K

e-XDi 220 2.2 L LT ve CDPF’li dizel motor (Euro 6)

6 ileri otomatik Şanzıman

6 ileri manuel Şanzıman

Ayarlanabilir 4X4 sürüş modları (2H, 4L, 4H)

Helezon yaylı çift salıncaklı ön süspansiyon sistemi

Helezon yaylı beş nokta bağlantılı arka süspansiyon sistemi 

Ön havalandırmalı disk freni ve arka disk freni

El park freni

75L yakıt deposu

 M EKAN I K

Hıza duyarlı hidrolik direksiyon

Poliüretan direksiyon simidi 

Yükseklik ayarlı ve teleskopik direksiyon

Elektrikli direksiyon kolonu kilidi

 D I R E KS I YON  S I ST EM I

HID projektör / Halojen far

Aerodinamik dış dikiz aynaları

Aerodinamik silecek kolları

Gövde renginde dış kapı kolları ve gizli anahtar deliği 

Temiz kapı eşikleri

Köpekbalığı anten

Ön ve arka sis lambaları

Gündüz farları

Güçlendirilmiş ve hafif arka bagaj kapağı

 D I S  G O RUNUS

Manuel klima sistemi

Hava kalite kontrol sistemi (Polen Filtresi)

Arka kolon havalandırma sistemi

 HAVALAND I RMA



B O Y U T L A R

T E K N I K  V E R I L E R
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Zümrütevler Mah. Karayemiş Sok. No:16/24
Maltepe / İstanbul / TÜRKİYE
Tel : (0216) 493 19 19  |  Fax : (0216) 493 1919
Website : www.ssangyong.com.tr
Facebook     : www.facebook.com/SsangyongTr
Instagram     : www.instagram.com/ssangyongtr
Bu broşürde gösterilen ekipmanlardan bazıları isteğe bağlıdır.
ve tüm modellerde veya tüm pazarlarda mevcut olmayabilir.
Tüm özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
En güncel bilgiler için lütfen yerel satıcınıza başvurun.


