
W i ę c e j  n i ż  p i c k - u p





Musso powstał po to, by zaoferować maksymalną wartość i użyteczność – 
 to wcielenie pierwotnej i oryginalnej idei pick-up’a.

POŁĄCZENIE NIEZAWODNOŚCI  
I  WYRAFINOWANIA



    05.    04.



Przyciągająca wzrok kratka chłodnicy z chromowaną linią pośrodku tworzy
niepowtarzalną tożsamość. Przód i boki oferują uderzającą mieszankę

muskularnych linii i zakrzywionych powierzchni. Okrągłe lampy
przeciwmgielne dodają odrobiny wyrafinowania.

ŚMIAŁY I  MUSKULARNY  
WYGLĄD Z PRZODU

Reflektory ksenonowe zapewniają lepsze 
oświetlenie w nocy, a dla osiągnięcia 
efektu prostoty i elegancji zastosowano 
światła do jazdy dziennej LED. Światła 
pozycyjne i kierunkowskazy umieszczone 
są  w górnej części obudowy reflektora.

Inspirowana skrzydłem ptaka osłona 
chłodnicy zapewnia większa głębię  
i dynamiczny charakter

Kierunkowskazy oraz lampki 
oświetlające podłoże wbudowane w tył 
obudowy lusterka bocznego

    05.    04.PRZÓD



Tył wyróżnia się charakterystyczną linią skrzydła i obramowaniem zespołu tylnych 
świateł. Czarny tylny zderzak stanowi przeciwwagę dla przedniego. Reflektory 
odblaskowe zapewniają dodatkową widoczność pojazdu, czym zwiększają jego 

bezpieczeństwo.

Skrzynia pokryta jest wykładziną ochronną, a w celu umożliwienia lepszego 
zabezpieczenia ładunku, w każdym rogu umieszczono składany zaczep mocujący. 
Ponadto w pobliżu wzmocnionej tylnej klapy zamontowano gniazdko, zapewniające 

narzędziom oraz innym urządzeniom zasilanie elektryczne.

PRAKTYCZNY  
I  WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ TYŁ

Elegancka osłona skrzyni ładunkowej

Wykładzina skrzyni ładunkowej
- Zaczep w ładowni
- Gniazdko 12V w ładowni

Tylne lampy zespolone

    07.    06.



    07.    06.TYŁ



    09.    08.



GOTOWY I  CHĘTNY DO CIĘŻKIEJ PRACY
Musso to koń pociągowy: nie tylko codziennie sprawnie dowiezie do pracy, ale też sprawdzi się w wielu różnych środowiskach: w gospodarstwie, w magazynie czy na polu.

    09.    08.UŻYTKOWOŚĆ



Czarne fotele z szarą podsufitką

    11.    10.



Ergonomiczne fotele zapewniają wygodne dopasowanie do ciała i pomagają zredukować zmęczenie podczas długich 
podróży. Podręczne schowki wbudowano w przednie i tylne drzwi, dzięki czemu mapy, butelki z wodą i inne niezbędne 
akcesoria są łatwo dostępne.

Na słupku B zainstalowano uchwyt, który przyda się pasażerom z tyłu. Z przodu, środkowa konsola wyposażona została  
w wejście USB, gniazdko zasilania i parę uchwytów na kubki; uchwyty takie są również umieszczone w drugim rzędzie.

MIŁE I  PRZYTULNE WNĘTRZE

Czarne fotele z szarą podsufitką

    11.    10.WNĘTRZE



Użytkownicy mogą podłączyć swój smartfon do 
wyświetlacza, aby wykonywać połączenia telefoniczne, 
sprawdzać wiadomości i słuchać muzyki podczas podróży.

APPLE CARPLAY I ANDROID AUTO

* Dostępne zarówno w systemie nawigacji z ekranem 9.2”, jak  
i inteligentnym systemem audio z wyświetlaczem 8”.

    13.    12.



PODŁĄCZONY I  WYGODNY
Jazda Musso jest przyjemna i łatwa. Regulowana w dwóch płaszczyznach kierownica łatwo dostosowuje 
się do potrzeb kierowcy. Na kierownicy zamontowano przełączniki zdalnego sterowania i tempomatu, czym 
zapewniono natychmiastowy dostęp do wielu funkcji. 

Pełen widok świata na zewnątrz
Zamontowane na zewnątrz cztery kamery zapewniają kierowcy pełen obraz przestrzeni dookoła 
samochodu, dzięki czemu manewry i parkowanie są teraz jeszcze bardziej bezpieczne i proste. 

Najnowszy system informacyjno-rozrywkowy 
Wyposażony w łączność z Apple CarPlay i Google Android Auto system informacyjno-rozrywkowy Musso 
może pochwalić się dużym 9,2” ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. System zawiera radio, 
odtwarzacz MP3, cyfrowe odtwarzanie dźwięku HD, umożliwia nagrywanie audycji w czasie rzeczywistym  
i posiada port USB.

Kamera
z przodu

Kamera
z boku

Kamera
z tyłu

SYSTEM AROUND-VIEW 3D – widok otoczenia w kamerze 360°

w i d o k  

Ostrzeżenie o awarii świateł 
hamowania

Zestaw nawigacyjny HD 9,2’’Siła wspomagania  kierownicy 
zależna od prędkości samochodu / 
podgrzewana kierownica

Kolorowy wyświetlacz TFT-LCD 7’’

KOLOROWY WYŚWIETLACZ  
SUPER-VISION TFT-LCD 7”

Wybór sygnału dźwiękowego Asystent parkowania

System nawigacyjny Wskaźnik ustawienia kół

WYŚWIETLACZ 
KOMPUTERA 
POKŁADOWEGO

CYFROWE 
WYŚWIETLANIE 
PRĘDKOŚCI  
W TRZECH TRYBACH

Tryb regularny Tryb animacji

Tryb powiązany z licznikiem 
obrotów

360°  

    13.    12.PRZESTRZEŃ KIEROWCY



    15.    14.



Wentylacja foteli z przodu i podgrzewanie foteli z przodu  
i z tyłu poprawi jakość czasu spędzanego wewnątrz o każdej 
porze roku.

PRZESTRONNE  
I  WYGODNE FOTELE

Jeszcze więcej miejsca w drugim rzędzie
Zoptymalizowana przestrzeń wewnętrzna 
Musso to  płaska podłoga w drugim rzędzie, 
dzięki czemu pasażerowie mogą cieszyć się 
rewelacyjną wręcz przestrzenią dla nóg. 
Ponadto tylne siedzenia odchylają się o 27 
stopni, aby jazda była tak relaksująca, jak to 
tylko możliwe.

8-stopniowa elektryczna regulacja fotela kierowcy /  
6-stopniowa elektryczna regulacja fotela pasażera z przodu

Wentylacja foteli przednich Podgrzewanie foteli z przodu i z tyłu

    15.    14.FOTELE



    17.    16.



ZAAWANSOWANA 
ELEKTRONIKA 
PRZEWIDUJE  
I  ZAPOBIEGA 
WYPADKOM
Musso jest wyposażony w aktywne systemy ostrzegania  
i kontroli, aby zminimalizować ryzyko, które jest nierozłącznie 
związane z jazdą.

Wykrywanie martwego pola (BSD)
Wykrywa pojazdy nadjeżdżające  
z martwego pola za samochodem lub 
obok niego i ostrzega miganiem 
lampki ostrzegawczej w lusterku 
bocznym.

Asystent zmiany pasa jazdy (LCA)
Wykrywa pojazdy szybko zbliżające się 
od tyłu i miga światłem 
ostrzegawczym na zewnętrznym 
lusterku, aby ostrzec kierowcę.

Ostrzeżenie o prostopadłym ruchu  
z tyłu (RCTA)
Wspomaga kierowcę podczas cofania, 
wykrywając zbliżające się z tyłu 
pojazdy.

    17.    16.BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE



WIELOWAHACZOWE 
ZAWIESZENIE NIEZALEŻNE

6-STOPNIOWA AUTOMATYCZNA 
SKRZYNIA BIEGÓW AISIN

181KM 
4,000rpm

Moc maks. 

400Nm
1,400~2,800rpm

Maks. moment obrotowy

2 157CM3

Pojemność 
skokowa silnika

e-XDi220

2WD 
2H – do normalnej jazdy

drogowej 

Dołączany napęd na cztery koła pozwala 
kierowcy zdecydować kiedy aktywować system, 
w zależności od zmieniających się warunków na 
drodze i bezdrożach. Z tego względu system ten 
zapewnia wieksze bezpieczeństwo i wydajność 
niż stały napęd 4WD.

Szeroki zakres współczynników przełożenia optymalizuje jakość zmiany 
biegów w różnorodnych warunkach drogowych. Precyzyjna kontrola zmiany 
prędkości umożliwia utrzymanie płynnej zmiany biegów. Tryb ręczny (zmiana 
w górę i w dół) zapewnia szybką reakcję i gwarantuje dynamiczną jazdę.

Zawieszenie wielowahaczowe umozliwia idealne prowadzenie kół w każdych 
warunkach drogowych. Wstrząsy spowodowane nierównościami są 
rozprowadzane pomiędzy wahacze, niewiele wibracji przenosi się na kabinę, 
dzięki czemu komfort jazdy jest znakomity.

DOŁĄCZANY NAPĘD 4WD

PŁYNNA ZMIANA BIEGÓW  
I  POTĘŻNA MOC
Nowy Musso dzięki sprawdzonemu silnikowi wysokoprężnemu przystosowany jest do 
ciągnięcia przyczepy o masie do 3 ton, a wielowahaczowe zawieszenie tylne zapewnia 
doskonałe prowadzenie i najwyższą jakość jazdy.

Automatyczna skrzynia biegów

2WD 
4L – reduktor – do jazdy  

w trudnym terenie  
i niskimi prędkościami 

4WD 
4H – do jazdy po  

śliskiej nawierzchn 
i oraz w jeździe terenowej

    19.    18.



    19.    18.NAPĘD | SKRZYNIA BIEGÓW | ZAWIESZENIE | SILNIK



    21.    20.



BEZPIECZEŃSTWO TO ZAWSZE PRIORYTET
Musso wyposażony jest w sześć poduszek powietrznych, w tym kurtyny powietrzne. 
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy stale monitoruje warunki na drodze oraz stan pojazdu, dostosowując moc silnika i siłę hamowania za każdym 
razem, gdy kierowca może stracić kontrolę nad pojazdem. Nowy Musso jest również wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego, który zapewnia 
lepszą trakcję na stromych i śliskich pochyłościach oraz zwiększa wydajność holowania.

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy 
(ESP), System aktywnej Ochrony przed 
dachowaniem (ARP) i System wspomagania 
hamowania awaryjnego (BAS) Automatyczne włączanie świateł awaryjnych 

(ESS)
Kontrola zjazdu ze wzniesienia (HDC)Asystent ruszania pod górę (HSA)

6 PODUSZEK POWIETRZNYCH
1 Poduszka kierowcy
2 Poduszka pasażera 
3, 4 Poduszki boczne kierowcy i pasażera 
5, 6 Kurtyny powietrzne

Na błotnistych lub zaśnieżonych nawierzchniach 
jedno koło może wpaść w poślizg lub unieść się 
w powietrze. W takim przypadku blokada 
mechanizmu różnicowego zmusza oba koła osi 
do jednakowej rotacji, umożliwiając tym samym 
pojazdowi odzyskanie przyczepności.

Blokada mechanizmu różnicowego

ESP Elektroniczny system stabi l izacj i  toru jazdy 

    21.    20.SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA  |  PODUSZKI POWIETRZNE



79,2% płyt stalowych użytych w nadwoziu wykonanych jest ze stali  
o wysokiej gęstości oraz dużej wytrzymałości na rozciąganie. Zapewniają 
one doskonałą sztywność i ochronę przed zgnieceniami podczas wypadku. 
Dzięki temu udało się zmaksymalizować ochronę osób podróżujących 
Musso.

W przeciwieństwie do samochodów o konstrukcji samonośnej, silnik 
oraz system zawieszenia umocowane są bezpośrednio do ramy. 
Rozwiązanie to zapobiega przenoszeniu wstrząsów doświadczanych 
przy jeździe po nierównej powierzchni lub podczas pokonywania progów 
zwalniających i zapewnia maksymalną stabilność prowadzenia.

Termin „strefa kontrolowanego zgniotu” odnosi się do tej części ramy, która 
przenosi najwięcej energii od zderzenia czołowego do wnętrza kabiny. 
Celem „strefy” jest pochłonięcie tej siły i tym samym ochrona 
podróżujących.

ZAAWANSOWANA STAL SAMOCHODOWA  
O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI

STREFA KONTROLOWANEGO ZGNIOTURAMA QUAD

    23.    22.



SOLIDNE 
PODSTAWY
Nowa koncepcja ramy quad służy także utrzymaniu 
hałasu od nawierzchni drogi oraz silnika poza kabiną. 
Rama została jednocześnie zaprojektowana tak, aby 
zminimalizować możliwość obrażeń u podróżujących 
podczas kolizji.

Cichsze wnętrze
Gumowe mocowania silnika zostały zwiększone, aby 
zredukować hałas i wibracje podczas pracy na biegu 
jałowym lub w podróży. Potrójne uszczelnienia na górze 
i na dole drzwi oraz wokół okien blokują hałas 
wywoływany przez drogę oraz wiatr.

    23.    22.BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE | RAMA



Musso to bardzo wytrzymała i bezpieczna 
w obsłudze maszyna, która łatwo 
dostosowuje się do wykonywanego 
zadania.

GOTOWY DO 
DZIAŁANIA





S T Y L  &  W Y G O D A

Solarne, dźwiękoszczelne szkło przedniej 
szyby oraz odmrażacz wycieraczek

Zabezpieczenie zamykania szyby Przednie lampy przeciwmgielne Antena słupkowa i „płetwa rekina”

Zabezpieczenie zamykania szyberdachu 

Inteligentny kluczyk i zdalne zamykanie szyb Automatyczne zamykanie drzwi Oświetlenie „follow me home” System powitalny

Zestaw do naprawy oponStylowe relingi dachowe System monitorujący ciśnienie w oponach

    27.    26.



1,300mm

1,570mm

570mm

Wskaźniki z komputerem pokładowym 3,5’’

Wzmocniona tylna klapa Kontrolki zdalnego sterowania i tempomat 
na kierownicy

Teleskopowa regulacja wychylenia kolumny 
kierownicy

Regulacja pochylenia kolumny kierownicyWymiary skrzyni ładunkowej

Inteligentny system audio 8’’

Asystent parkowania

System audio w rozmiarze 2-DIN z 
odtwarzaczem MP3

Dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja / 
klimatyzacja ręczna

Sterowanie reflektorami i kontrolki 
spryskiwaczy

Zintegrowany moduł włączników

    27.    26.WYGODA | KOLORYSTYKA



Schowek z przodu i w konsoli środkowejKieszeń w drzwiach

Uchwyty na słupku BGniazdko zasilana w skrzyni ładunkowej

Wejście USB i gniazdko zasilania

Podwójny inteligentny kluczykZaczep w skrzyni ładunkowej

W Y G O D A

Konsola pod sufitem

Lampki progowe

Moduł kamery z przodu z czujnikiem deszczu 
i automatyczną aktywacją reflektorów

Uchwyt na kubek w drugim rzędzie

Osłona przeciwsłoneczna

    29.    28.



Czarne fotele z szarą podsufitką

KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA

K O L O R Y S T Y K A

TPU (poliuretan 
termoplastyczny) Tkanina

KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA

KOŁA

Grand White (WAA)

Indian Red (RAJ)

Felga aluminiowa 20’’  
o wysokim połysku

“Diamentowa” felga 
aluminiowa 18’’

Felga aluminiowa 17’’ Felga stalowa 17’’

Fine Silver (SAF)

Atlantic Blue (BAU)

Marble Gray (ACM)

Maroon Brown (OAW) Space Black (LAK)

    29.    28.WYGODA | KOLORYSTYKA



Felgi stalowe 17” z oponami 235/70

Felgi aluminiowe 17” z oponami 235/70

”Diamentowe” felgi aluminiowe 18” z oponami 255/60 

Felgi aluminiowe 20” o wysokim połysku z oponami 255/50 
(chromowane wykończenie)

Zestaw do naprawy opon Full-sized spare tyre

Pełnowymiarowe koło zapasowe

 K O Ł A  I  O P O N Y

Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami

Schowek z przodu dla pasażera z lampką i zamkiem

Przenośna popielniczka

Uchwyt na słupku B

Progi ze stali nierdzewnej w drzwiach z przodu 

Progi z PVC w drzwiach z tyłu

Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów w skrzyni ręcznej 

Kolorowe klamki wewnętrzne

Mata podłogowa

 W N Ę T R Z E

8-stopniowa elektryczna regulacja fotela kierowcy 

6-stopniowa elektryczna regulacja przedniego fotela 
pasażera

Składane fotele 2. rzędu ze składanym centralnym 
podłokietnikiem 

Podgrzewane fotele z przodu i z tyłu

Wentylowane fotele z przodu 

Regulowane zagłówki w fotelach z przodu

Tapicerka  z TPU (poliuretan termoplastyczny)

Tapicerka z tkaniny

 F O T E L E

Wykrywanie martwego pola (BSD) 

Sygnalizacja poprzecznego ruchu z tyłu (RCTA)

Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)

Konstrukcja ze stali o wysokiej wytrzymałości 

Ultra wytrzymała rama typu quad zwiększająca 
wytrzymałość 
i redukująca wibracje oraz hałas

Boczne belki przeciwuderzeniowe chroniące przed skutkami 
kolizji bocznych

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP)  
z systemem kontroli trakcji (TCS), kontrolą zjazdu ze 
wzniesienia (HDC), aktywną ochroną przed dachowaniem 
(ARP) i sygnałem awaryjnego hamowania (ESS)

Poduszki powietrzne z przodu dla kierowcy i pasażera

Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera  
z przodu 

Kurtyny powietrzne z przodu i dla pasażerów z tyłu 

Pasy bezpieczeństwa z przodu z ogranicznikami obciążenia 
i napinaczami

Blokada poduszki powietrznej dla pasażera z przodu

Sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności zapięcia 
pasów w fotelach z przodu

Mocowanie fotelika dla dziecka

Blokada zamków drzwi dla ochrony dzieci

Automatyczna blokada zamków drzwi podczas jazdy

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

Widoczny numer VIN

 B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Elektroniczny tempomat

Odmrażacz przednich wycieraczek

Elektrochromatyczne wewnętrzne lusterko wsteczne 

Poziomowane reflektory

Automatyczna aktywacja reflektorów i wycieraczki  
z czujnikiem deszczu

Zewnętrzne lusterka elektronicznie regulowane, składane 
i podgrzewane

Redukcja blasku  w szybie przedniej 

Przyciemniane szyby w drzwiach z przodu i z tyłu

Bezpieczne domykanie szyb

Potrójny sygnał skrętu przy lekkim dotknięciu wskaźnika 
kierunkowskazu 

System bezkluczykowego zdalnego otwierania samochodu

Podświetlana stacyjka

Wskaźniki o zwiększonej klarowności i komputer pokładowy 
z 7- calowym kolorowym wyświetlaczem TFT-LCD

Segment wskaźników i komputer pokładowy z 3,5-calowym 
monochromatycznym wyświetlaczem TFT-LCD 

System audio MP3 w rozmiarze 2DIN 

Standardowe radio 8’’ z obrazem z kamery z tyłu

Zestaw nawigacyjny HD 9,2’’ z obrazem z kamery z tyłu

3-wymiarowy monitoring otoczenia 360° (AVM)

Cztery głośniki / sześć głośników

Wejścia USB i Aux

Zestaw bezprzewodowy Bluetooth

Kontrolki systemu audio umieszczone na kierownicy

Łączność (Apple CarPlay i Google Android Auto)

System ostrzegania przed przeszkodami z przodu (4 czujniki)

System ostrzegania przed przeszkodami z tyłu (4 czujniki)

Podwójny inteligentny kluczyk ze sterowaniem oknami  
i funkcją autozamykania

Gniazdka 12 V w skrzyni ładunkowej

Zaczep w skrzyni ładunkowej

 W Y G O D A

Silnik wysokoprężny e-XDi 220 2,2 l z filtrem CDPF

6-biegowa skrzynia ręczna ze wskaźnikiem zmiany biegów

6-biegowa skrzynia automatyczna z ł atwym wyborem trybu 
ręcznej zmiany biegów

Dołączany napęd 4WD z możliwością przełączania trybu 
podczas jazdy 

Zawieszenie z podwójnymi wahaczami z przodu ze 
sprężynami śrubowymi 

Pięciowahaczowe zawieszenie z tyłu ze sprężynami 
śrubowymi 

Wentylowane tarcze hamulcowe z przodu i tarcze 
hamulcowe z tyłu 

Ręczny hamulec postojowy

75-litrowy bak paliwa

Zaczep do przyczepy

Stabilizator napięcia

 M E C H A N I K A

Hydrauliczne wspomaganie kierownicy 

Wspomaganie kierownicy z czujnikiem prędkości

Skórzane wykończenie kierownicy

Ręczna regulacja pochylenia i teleskopowe wychylenie 
kolumny kierownicy

Elektryczna blokada kolumny kierownicy

Podgrzewana kierownica

 S T E R O W A N I E

Zintegrowane reflektory projekcyjne 

25-watowe reflektory HID 

Zewnętrzne lusterka z wbudowanym kierunkowskazem  
i lampką oświetlającą podłoże 

Aerodynamiczne wycieraczki przednie

Zewnętrzne klamki w kolorze karoserii z ukrytą dziurką od 
klucza

Ochrona progów przed zabrudzeniem

Stylowe relingi dachowe

Antena słupkowa / antena „płetwa rekina”

Zabezpieczenie zamykania szyberdachu

Przednie i tylne lampy przeciwmgielne

Światła do jazdy dziennej

Osłona na skrzynię ładunkową

 S T Y L  I  W Y K O Ń C Z E N I E

WYPOSAŻENIE

*Umieszczone powyżej wyposażenie uzależnione jest od wersji pojazdu, może także być tymczasowo niedostepne na rynku Polskim.
*Na niektórych rynkach pewne elementy wyposażenia mogą być opcjonalne lub niedostępne. Aby otrzymać dokładną informację nt. samochodów dostępnych w sprzedaży, proszę skontaktować się z lokalnym sprzedawcą samochodowym.

System automatycznej klimatyzacji z przodu (dwustrefowy) 

System klimatyzacji z ręcznym sterowaniem z przodu

System kontroli jakości powietrza w kabinie

Nawiewniki tylne w konsoli centralnej

Nagrzewnica pozystorowa (PTC) z silnikiem Diesla

 K L I M A T Y Z A C J A



WYMIARY

1,640mm

1,640mm

1,950mm

3,100mm
5,095mm

1,840mm

DANE TECHNICZNE

*Rzeczywiste zużycie paliwa może podlegać zmianom w zależności od warunków panujących na drodze oraz sposobu jazdy kierowcy.  
*Umieszczone powyżej dane techniczne mogą podlegać drobnym wariacjom regionalnym wynikającym z obowiązujących wymogów certyfikacyjnych lub specyfiki sprzedaży.

SILNIK DIESEL 2.2

NAPĘD 2WD 4WD

SKRZYNIA BIEGÓW 6MT 6AT 6MT 6AT

NORMA EMISJI Euro 6

WYMIARY

Długość całkowita mm 5,095

Szerokość całkowita mm 1,950

Wysokość całkowita mm 1,840

Rozstaw osi mm 3,100

Rozstaw kół
Przód mm 1,640 

Tył mm 1,640 

Zwis
Przód mm 890

Tył mm 1,105

Prześwit min. mm 215 

Min. promień skrętu m 5.91

MASA

Masa całkowita kg 2,830 2,880

Masa własna kg 1,980~2,077 1,990~2,092 2,080~2,177 2,090~2,192

Maks. masa
przyczepy

Z hamulcami kg 2,800 2,800 3,000

Bez hamulców kg 750

SILNIK

Paliwo - Diesel

Zbiornik paliwa L 75

Pojemność skokowa cc 2,157

Średnica cylindra x skok mm 86.2 X 92.4

Stopień sprężania - 15.5:1

Liczba cylindrów - 4 w rzędzie

OSIĄGI

Moc maks.
kW/obr 133.1 / 4,000

KM/obr. 181 / 4,000

Maks. moment obrotowy
Nm/obr. 400 / 1,400~2,800

kg.m/obr. 40.8 / 1,400~2,800

Prędkość maks. km/h 195 185 195 185

ZUŻYCIE  
PALIWA

Cykl miejski L/100km 9.4 10.5 9.7 10.9

Cykl pozamiejski L/100km 6.5 7.0 6.9 7.2

Cykl mieszany L/100km 7.6 8.3 7.9 8.6

Emisja CO2 (cykl mieszany) g/km 199 218 211 226


