




ÖDÜN VERMEYEN
GÜÇLÜ TASARIM
Zamanla gelişen yeni Musso Grand, gelişmiş teknolojileri 
geleneksel bir kamyonetin tüm pratik özellikleriyle birleştiren 
gerçek bir Pick up haline gelmiştir. 

Yeni Musso Grand, her zamankinden daha cesur ve güçlü bir stil 
ile karşınızda.

Musso Grand ön ve arka park sensörü keyifli sürüşe geçmenizi 
sağlıyor.  Park sesörleri sayesinde park esnasında daha kolay 
kullanım sağlar. 

HID Helojen Farlar

Krom Radyatör Izgarası / Ön Park Sensörü

LED Ön Sis Farı

Arka Park Sensörü



ARTIK DAHA
AGRESİF ve DİNAMİK
Cesur stili ve hacimli gövde hatlarıyla yeni Musso Grand, ideal orantılardan çok farklı.
Güçlü, göz alıcı bir varlık yansıtırken geleneksel bir manyetik.
Agresif ve dinamik yapısıyla O�-road'da mükemmelliği sunan Musso Grand 
şehirde ise asilliğini ortaya koymaktadır.

Krom Radyatör Izgarası
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İN YENİDEN TASARLANDI
Musso Grand, pratik kullanımı ve güvenilirliği en üst düzeye çıkaran, kelimenin tam anlamıyla bir pick-up‘tır.



1,570mm

1,610mm

570mm



HER İŞ İÇİN
FARKLI KULLANIM
Musso Grand, sizin için harika bir araç olmasının yanında, 
işiniz için de en büyük yardımcınızdır. Çiftlikte, depoda veya arazide.

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. 

Kasa Kancası
Kasa İçi Kaplama





DAHA FERAH
DAHA TEKNOLOJİK
Yeni Musso Grand'ın lüks kabinine adım atın ve çeşitli konfor ve rahatlık 
özelliklerinden etkileneceksiniz.
Kabinin tamamında birinci sınıf malzemelerin kullanımı lüks görüntüyü 
pekiştirirken, kapsamlı standart özellik özellikleri, yolcuların ihtiyaçlarının 
dikkatli bir şekilde dikkate alındığını gösteriyor.

Isıtmalı Deri Direksiyon Simidi Geri Görüş Kamerası Akıllı Telefon Entegrasyonu 
Apple Carplay™ / Google Android Auto™

Tutma Kolları

3,5" Yol Bilgisayarı 8” dokunmatik multimedya ekranı ve akıllı ses sistemi





Yeni Musso, sınıfının en iyisi ferahlık ve konfor sunuyor.
Musso'nun dış tasarımı görsel bir dinamizm yansıtırken, kabin tamamen 
dingin bir lükse dayalıdır. Şık ve temiz kabin, geniş bir açıklık hissine sahiptir 
ve baştan sona konforu optimize eder. Yumuşak ve pürüzsüz Nappa deri 
koltuklar, Musso'nun titizliğini yansıtıyor.

GENİŞ BİR ODADAN

DAHA FAZLASI

Musso Grand'ın kabin içindeki boşluk,
ikinci sırada düz bir zemin sağlamak için optimize edilmiştir.
Bu nedenle diz mesafesi olağanüstü, arka koltuklar da
en rahatlatıcı sürüş için 27 derece eğimlidir.

Sürücü koltuğu bel desteği 27˚ derece eğimli arka koltuklar



202 

441
Maximum  Tork
441 (Nm) Tork
Nm / 1,600~2,600rpm

Maximum  Güç
202 (ps) Beygir
ps / 3,800rpm

2WD

4WD

ÖZGÜRLÜĞÜN YOLU
HEYECANLIDIR
Yeni Musso Grand ile hayatınızın heyecanını yaşayın.
Dört tekerlekten çekiş (4x4) sistemi, sürüş gücünün optimum 
dağılımını sağlar. Yol ve sürüş koşullarına göre maksimum çekiş ve 
güvenlik sağlar.

Musso Grand'a Saf Gücüyle, son derece duyarlı performans 
sunmak için tasarlanmıştır. 

E-XDI 220 
DİZEL MOTOR (AT) Euro 6d

AISIN 6 VİTES OTOMATİK ŞANZIMAN
Yüksek oranlı yayılma, çesitli yol kosullarında sürüs kalitesini optimize eder. Hızdaki degisimlerin kontrolü serttir ve bu da 
otomatik sanzımanda yumusak bir vites degistirme hissi saglar. Manuel mod (vites artırma ve vites düsürme) daha dinamik 
bir sürüs performansı için hızlı yanıt verir.

YARI ZAMANLI 4WD

2WD Yüksek hız aralığı 4WD Düşük hız aralığı 4WD Yüksek hız aralığı

Yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş, sürücünün, yoldaki veya yol dışındaki değişen koşullara 
bağlı olarak sistemi ne zaman etkinleştireceğini seçmesine olanak tanır. Çalışma güvenliği ve 
verimliliği bu nedenle tam zamanlı 4WD sisteminin sağladığından daha üstündür. 
Araç normal olarak 4X2 konumunda kullanılabilir. Gerektiginde bir dügme yardımı ile yüksek 
hız 4X4 (4H) veya düsük hız 4X4 (4L) konumuna alınarak seçim yapılabilir.

202

441
Maximum  Tork
441 (Nm) Tork
Nm / 1,600~2,600rpm

Maximum  Güç
202 (ps) Beygir
ps / 3,800rpm







Geleneksel monokok yapıdan farklı olarak, yeni Musso Grand'ın motoru ve süspansiyonu yeni bir dörtlü çerçeve 
tasarımıyla eşleştirilmiştir: Ultra yüksek çekme dayanımlı çelikten üretilen dörtlü yapı, izolasyonda oldukça 
etkilidir. Engebeli arazide veya hız tümseklerinde sürerken yol şoku, böylece optimum rijitlik ve stabilite sağlar.
Yeni Musso'nun beş bağlantılı süspansiyonu 400 kg'a kadar yüklenirken, yeni Musso Grand'ın beş bağlantılı 
süspansiyonu 500 kg'a kadar yük taşımak üzere tasarlanmıştır ve arka yaprak yaylı süspansiyonu 700 kg'a kadar 
yükleri kolayca kaldırabilir. Ek olarak, bu süspansiyonların tümü, arazi koşullarında bile sorunsuz, dengeli sürüş 
konforu sağlar.

DENGELİ SÜRÜŞ VE MAKSİMUM KARARLILIK

Önden Çarpa Darbe Emici

"Çarpma bölgesi", 
önden bir çarpışmadan kabinin içine en fazla 
şoku ileten çerçeve bölümünü ifade eder. Bu 
'kutu' bu gücü emecek ve böylece içerideki 

insanları koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

Muazzam yük çekme kapasitesi sayesinde Musso Grand, ağır 
yükler getirildiğinde bile sorunsuz bir şekilde sürmeye ve 
harika yol tutuşuna devam eder.

Aks, yol yüzeyi pürüzlü olduğunda bile yumuşak bir sürüş 
sağlamak için sola ve sağa bağlanır. Böyle bir sistem arazi 
çalışması için tercih edilir.

Monokok yapıdan farklı olarak, 
motor ve süspansiyon sistemi doğrudan şasiye bağlı 
olup, engebeli yol yüzeylerinde veya hız tümsekler-
inde seyahat ederken yaşanan ağır şoku engeller ve 

maksimum yol tutuş dengesi sağlar.

Yaprak yaylı arka süspansiyon Beş bağlantılı arka süspansiyon

Dört Katmanlı Şasi
M

motor ve süspansiyon s



Elektronik Denge Programı (ESP)
Aktif Devrilme Önleyici (ARP)
Fren Destek Sistemi (BAS)



Bir çarpışma durumunda tavizsiz güvenlik için yeni Musso Grand, gelişmiş hava yastıkları 
ile donatılmıştır. Elektronik denge programı, yol koşullarını ve araç durumunu sürekli izler, 
sürücü kontrolünü kaybetmek üzereyken motor güç çıkısını ve araç frenlemeyi kontrol 
ederek ayarlar.

HERŞEYDEN ÖNCE CAN GÜVENLİĞİ

1- Sürücü hava yastığı 2- Yolcu hava yastığı

Çamurlu veya karlı yüzeylerde bir tekerlek kayabilir veya havaya kaldırılabilir. 
Bunda durumda, kilitleme diferansiyeli, bir aks üzerindeki her iki tekerleği birlikte 
dönmeye zorlar, aracın çekişini geri kazanmasını sağlar.

Acil Durum Stop Sinyali (ESS)Kilitli Diferansiyal Yokuş Kalkış Sistemi (HSA)

Yokuş İniş Kontrolü (HDC)

2 ADET HAVA YASTIĞI (AIRBAG)



HER YOLDA
ETKİLEYİCİ
Sportif ve dinamik yeni Musso Grand, güçlü bir sürüş deneyimi sunuyor.
Duyarlı ve çevik yeni Musso Grand, sınıfının en iyisi performans sunar. 
Musso'da her şey var...
Bir kamyonetten beklediğiniz o�-road yetenekleri ve
şehir içinde sürüş ve otoyol seyir bir sedan görüntüsü.





STİL VE KOLAYLIK

DIŞ GÖRÜNÜŞ

Sunroof

Akıllı anahtarla uzaktan kumanda edilebilir
kapı camları

Otomatik kapı kilidi

Akıllı far sistemi

Ön arka park sensörü Arka kombinasyon lambalar Sis farları

Karşılama sistemi Solar ön cam ve silecek için buz çözücüEmniyetli kapı camı 3D Arka kamera

Tavan rayları Güçlendirilmis arka bagaj kapagı Park Asistan sistemiLastik tamir kiti
Lastik basınç göstergesi



Üst tavan konsol

Çift bölgeli tam otomatik ve manuel klima

Orta konsol kutusu

İÇ DONANIM

3,5” LCD yol bilgisayarı 8” dokunmatik multimedya ekranı ve akıllı
ses sistemi

Direksiyon simidindeki kumanda dügmesi
ve sürüs kontrol sistemi

Kolay ulaşılır entegre kumanda düğme
modülü

Yağmur ve far sensörüTeleskopik direksiyon kolonu USB bağlantı noktası, ses çıkıs jak ve
elektrik prizi

2. sıra kol dayama ve bardaklık

2. koltuk havalandırma sistemi

Torpido kutusuAydınlatmalı güneşlik

Otomatik far ve otomatik silecek düğmeli
kombine sinyal kolu
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Nappa Deri TPU (Termoplastik poliüretan) Düz Dokuma17" Alaşımlı Jantlar 18" Siyah Alaşımlı Jantlar 20" Alaşımlı Jantlar

RENKLER

Beyaz (WAA) Tekno Gri (ACM) ırmızı

Amazon Yeşili (GAM)

TEKERLEK JANT



DONANIM

17 ”alaşım jantlar 235/70R17

Lastik tamir kiti

6 yönlü ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu

2. sıra koltukların katlanabilmesi için katlanır dirseklik

Öne kaymalı ön koltuk başlıkları

Kumaş döşeme

Yüksek mukavemetli 4 Katmanlı çelik şasi

Kapı içi optimum koruma için kapı barları

Sürücü ve yolcu hava yastığı (Airbag)

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)

* Platinum Donanıma Ek Olarak

Elektronik hız sabitleme kontrolü (cruise control)

Ön arka park sensörü

Ön cam sileceği buz çözücü

Karartmalı iç dikiz aynası

Far yükseklik ayarı

Otomatik far kontrolü ve otomatik silecek kontrolü

Elektrikle 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

Akıllı telefon entegrasyonu (Apple Carplay™ & Android Auto™)

3,5 ”mono LCD yol bilgisayarı

Müzik sistemi - DAB

8 ”TFT-LCD multimedya ekran

6 hoparlör

USB ve AUX Jak yuvası

Bluetooth® kablosuz cep telefonu bağlantısı

Fonksiyonel direksiyon kumanda düğmeleri

Akıllı giriş ve çalıştırma sistemi (Anahtarsız giriş)

Gizli anahtar yuvası

Arka bagaj kasa kancaları

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

Hıza duyarlı hidrolik direksiyon

Isıtmalı deri direksiyon simidi

Yükseklik ayarlı ve teleskopik direksiyon

Elektrikli direksiyon kolonu kilidi

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

Siyah deri koltuklar

Elektrikli yolcu koltuğu

Ön arka ısıtmalı koltuklar

Bel destekli elektrikli yolcu koltuğu

Sunroof

Elektronik karartmalı iç dikiz aynası

18" elmas kesim siyah jant

 JANT VE LASTİK

Lambalı güneşlikler

Deri kaplama vites topuzu

Lambalı ve kilitli torpido kutusu

Sürücü ve yolcu tavan direğinde tutma kolu

Krom kapı iç açma kolu

Polipropilen kapı basamağı

Paspas

 İÇ DİZAYN KOLTUKLAR

 GÜVENLİK KOLAYLIK MEKANİK

 MUSSO GRAND PLATINUM

PLATINUM PLUS
 DİREKSİYON SİSTEMİ

 DIŞ GÖRÜNÜŞ

Manuel klima sistemi

Hava kalite kontrol sistemi (Polen Filtresi)

Arka kolon havalandırma sistemi

 HAVALANDIRMA
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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.

 

DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

www.ssangyong.com.tr

    www.facebook.com/SsangyongTr
    www.instagram.com/ssangyongtr

Zümrütevler Mah. Acarlar Sok. No: 3 Maltepe / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: (0216) 493 1919 (Pbx)  Faks:(0216) 493 0846


