
Życie bardziej dynamiczne



Ciesz się żyCiem
z nowym 
rodiusem

Nowy Rodius wspomaga cię zarówno 
w rekreacji, jak  i pracy, a jazda nim jest 

jednakowo przyjemna dla  kierowcy i pasażera. 
Z nowym Rodiusem możesz  pojechać dokąd 

tylko zapragniesz i wziąć  ze sobą co tylko
zapragniesz.





nowA PewnoŚĆ sieBie

Z Nowego Rodiusa emanuje surowy indywidualizm.  Charakterystyczne
wytłoczenia na masce powiększają  wizualnie przód samochodu, zapewniając
poczucie majestatu  i dynamiki, których brak zwykłym minivanom. Podświetlana
światłami  dziennymi osłona chłodnicy jest organicznie złączona z trapezowymi
refletorami.

Atrapa chłodnicy Przednie reflektory

Przetłoczenia na masce







CHArAKTerysTyCzny wyGLĄd

Dzięki drzwiom wahadłowym i tylnemu słupkowi nowy Rodius zdecydowanie
wyróżnia się spośród tłumu innych samochodów typu minivan. Już od

pierwszego momentu w oczy rzuca się charakterystyczna linia boczna  nowego
Rodiusa. Tylny słupek, podkreślający luksusowy charakter tego niezmiernie
pojemnego pojazdu i płynne połączenie szyby bocznej  z szybą tylną dodają

końcowego blasku doskonałemu wyglądowi.

Szeroki tylny słupek

Zestaw oświetlenia tylnego

Spoiler z wysoko zamontowaną  lampą stopu



Przełączniki na kierownicy

Port USB i AUX



KierowAnie – niC ProsTszeGo
Do dyspozycji kierowcy oddano nowe, superczytelne  zegary,
komputer pokładowy i podgrzewaną kierownicę.  Wskaźniki
umieszczono w górnej i środkowej części tablicy  rozdzielczej,
dzięki czemu nie odrywają wzroku od jezdni. Ich  czytelność
zwiększono stosując jaskrawe podświetlenie LED.

Czytelne wskaźniki Komputer pokładowy

Podgrzewana kierownica
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MNóSTWo PRZESTRZENI BAgAŻoWEJ
Wykorzystaj swojego Nowego Rodiusa do pracy. Przestronne wnętrze
pomieści większe  ładunki, a ty oszczędzisz czas zabierając więcej towaru 
za jednym razem.
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1 i 2 rząd rozłożone
(leżanki dla kierowcy i pasażera)

2 rząd rozłożony 
(zwiększona przestrzeń z tyłu dla pasażerów)

Wszystkie fotele postawione  
(komfort podróży dla 7 dorosłych osób)

2 rząd złożony 
(dwa stoliki)

2 i 3 rząd rozłożony  
(maksymalna przestrzeń dla rozprostowania kości)

3 rząd złożony 
(zwiększona przestrzeń z tyłu)

3 rząd usunięty  
(maksymalizacja ładowności)

07FOTELI 
Siedem foteli samochodu można ustawić w
takiej konfiguracji, tóra zapewni maksymalną
wygodę, przestronność i wsiadanie oraz
wysiadanie z samochodu. Podróżowanie
grupą  w nowym Rodiusie to komfortowe
doświadczenie.



nA KAżdĄ 
oKAzJę 

Nowy Rodius doskonale sprawdzi się
niezależnie od tego, czy potrzebujesz  
go do pracy, odpoczynku, czy podróży. 

Z takim samochodem łatwiej  jest 
w pełni cieszyć się życiem.







SV200
155ps (114kW) 1,998cc

zAAwAnsowAne 
TeCHnoLoGie
Potężny silnik Nowego Rodiusa jest także równocześnie
bardzo oszczędną jednostką. Najwyższej klasy diesel
SV200 o pojemności skokowej 1998 ccm zapewnia
niezrównany moment obrotowy (190 Nm).

Tryb ręczny

5-biegowa automatyczna skrzynia biegów  E-tronic

Wbudowany program SI dostosowje się do stylu jazdy
kierowcy i dokonuje oceny statusu samochodu w celu
optymalizacji zmiany biegów. Dzięki przełącznikowi
dotykowemu mamy możliwość sterowania ręcznie zmianą
biegów. Tryb zimowy (Winter Mode)  pozwala pojazdowi
ruszyć  z drugiego biegu, co  zapobiega poślizgowi na lodzie
lub w śniegu.

6-biegowa ręczna skrzynia biegów

Szeroki zakres przełożeń oferuje większą moc przy ruszaniu
i obniża prędkość obrotową silnika przy  wysokich
prędkościach, co redukuje hałas i oszczędza zużycie paliwa.

5-biegowa automatyczna skrzynia biegów  E-tronic

6-biegowa ręczna skrzynia biegówWskaźnik biegu w 6-biegowej skrzyni ręcznej



GŁAdKA i BezPieCznA JAzdA
Nowy Rodius dysponuje dołączanym napędem na 4 koła. Podczas
zwykłej jazdy napęd na tylne koła zapewnia mniejsze zużycia paliwa.
gdy  jednak potrzebna jest dodatkowa trakcja, kierowca może
dołączyć napęd na cztery koła podczas jazdy.

Tryb 4WD 
Low-gear

Tryb 4WD 
High-gear 

Tryb 2WD
High-gear 

Part-time 4WD
Częściowy napęd na 4 koła jest prosty w użyciu i
zapewnia  doskonałe właściwości jezdne. W
normalnych warunkach napęd  przekazywany jest na
tylne koła (2WD), co zapewnia mniejsze  zużycie
paliwa. Kierowca może przełączyć skrzynię biegów na
napęd na cztery koła podczas jazdy wtedy, gdy
potrzebna jest  dodatkowa trakcja.

Zawieszenie 
z podwójnymi
wahaczami z przodu

Wentylowane
tarcze

hamulcowe

Niezależne, wielowahaczowe zawieszenie tylne  
doskonale tłumi wstrząsy

Wentylowane
tarcze  hamulcowe
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BezPieCzeŃsTwo PonAd wszysTKo
Nowy Rodius został wyposażony w szeroki wachlarz mechanizmów aktywnego  i

pasywnego bezpieczeństwa, które chronią życie i zdrowie osób nim podróżujących.

ESP (Elektroniczny Program Stabilizacji)
Elektroniczny System Stabilizacji monitoruje warunki na drodze 
i status pojazdu. gdy kierowca zacznie tracić panowanie  nad
pojazdem na mokrej lub oblodzonej nawierzchni bądź na ostrym
zakręcie ESP dostosuje moc silnika i nacisk na hamulce.

Oprócz przednich poduszek powietrznych
Rodius wyposażony został także w boczne

poduszki  dla kierowcy i pasażera z przodu,
chroniące w przypadku bocznego uderzenia.

TPMS_System Monitorowania Ciśnienie w Oponach
System Monitorowania Ciśnienia w oponach, informuje kierowcę o

potrzebie korekty ciśnienia w ogumieniu, zwiększając tym samym
bezpieczeństwo jazdy i oszczędność zużycia paliwa.
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żyJ PeŁniĄ żyCiA 
z nowym rodiusem

Nowy Rodius to prawdziwa gwiazda, 
zarówno w zatłoczonym mieście,  

jak i na otwartych przestrzeniach.



ELEGANCJA I STYL
Zarówno elementy zewnętrzne, jak i wewnętrzne zostały tak zaprojektowane, by wyróżniały się estetycznie i gwarantowały jak największą  funkcjonalność. 
W rezultacie ten wyjątkowy samochód zapewnia swojemu właścicielowi dumę z jego posiadania i przyjemność z użytkowania.

�
�

Reflektory HIDZderzak przedni Szyby zatrzymujace promieniowanie słoneczne Przyciemniane szyby
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Składane i podgrzewane lusterka Szyberdach i relingi dachowe Elegancka i nowoczesna klapa bagażnika Tylne czujniki parkowania



System kontroli jakości powietrza (nie  wpuszcza spalin
do środka)

W pełni zautomatyzowana klimatyzacja i starannie zaprojektowany system wentylacyjny zapewniają najwyższy komfort przez
cały czas.

Regulator klimatyzacji z tyłu

WYGODA
Nowy Rodius wyposażony jest w szereg dodatków, dzięki którym czas spędzony w pojeździe jest przyjemny i relaksujący.

Wentylacja w suficieAutomatyczna klimatyzacja

Tempomat, utrzymujący stałą prędkość jazdy Czujnik deszczu Lusterko elektrochromatyczne

Wspomagana kierownica z możliwością regulacji  położenia Przełączniki systemu audio na kierownicy Przesłona przeciwsłoneczna z lusterkiem i oświetleniem System audio (odtwarzacz MP3/CD, Buletooth)

Przednie wycieraczki z funkcją usuwania lodu
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Konsola z uchwytami na napoje Podgrzewane fotele Elektronicznie sterowany fotel kierowcy

gniazdka elektryczne

Regulowane zagłówki Skrytka na okulary słoneczne Schowek z przodu

Wieszak na torbę z zakupami ISoFIX oraz uprząż do mocowania fotelika dla dzieci Alarm bezpieczeństwa

Konsola centralna

Trzeci rząd Bagażnik

Intelingentny kluczyk



Tiffany grey Sepia beige

kOLORY WNęTRZA

WYkOńCZENIE WNęTRZA

Metaliczne wykończene Drawnopodobne wykończenie

kOLORY

grand White (WAA) Fine Silver (SAF) Cyber grey (ABS) Space Black (LAK)

Tiffany grey

TPU 
(Syntetyczna skóra)

TPU 
(syntetyczna skóra)

Tkanina

Sepia beige

Skóra

Tkanina

FOTELE

Skóra

DANE TECHNICZNE.
WYMIARY (mm)

1,5731610
1915

1815
(1850)

3000
5130

1620

SILNIK DIESEL e-XDi (SV200)

SKRZYNIA BIEGÓW 6 MT 5 AT 5 AT

NAPĘD 2WD 4WD

W
YM

IA
RY

Długość całkowita mm 5130

Szerokość całkowita mm 1915

Wysokość całkowita mm 1815 (1850 z relingami)

Rozstaw kół
przód mm 1610

tył mm 1620

Zwis
przedni mm 975

tylny mm 1155

Rozstaw osi mm 3000

Kąt natarcia stopnie 19,4

Kąt zejścia stopnie 18,6

Kąt rampowy stopnie 18,9

Minimalny prześwit
przód mm 185

tył mm 200

Minimalny promień skrętu m 5,7

Pojemność zbiornika paliwa l 80

W
AG

A

Masa całkowita pojazdu kg 2750 2750 2850

Masa własna pojazdu kg 2040 2064 2173

Dopuszczalna masa
całkowita przyczepy

Z hamulcem kg 2000

Bez hamulca kg 750

SI
LN

IK

Paliwo - Diesel

Pojemność skokowa cm3 1998

Średnica cylindra x skok mm 86.2 X 85.6

Stopień sprężenia - 16.5 : 1

Liczba cylindrów - 4 w rzędzie

O
SI

ĄG
I

Moc maksymalna
kW/obr 114 / 3400 ~ 4000

KM/obr 155 / 3400 ~ 4000

Maksymalny moment obrotowy Nm/obr 360 / 1500 ~ 2800

Minimalny moment obrotowy Nm/obr 190 / 1000

Maksymalna prędkość km/h 180 181 181

ZU
ŻY

CI
E

PA
LI

W
A

CO2 (mieszany) g/km 199 205 212

Cykl miejski l/100km 9,8 9,9 10,1

Cykl pozamiejski l/100km 6,4 6,6 6,9

Cykl mieszany l/100km 7,6 7,8 8,1

Norma emisji - Euro 5 Euro 5 Euro 5
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SsangYong tworzy dla Ciebie. Choć nie uczestniczysz w produkcji naszych modeli, wszystkie 
powstają z myślą o Tobie: Tivoli, Korando, Rodius, Rexton W, Actyon Sports. To Twoje oczekiwania  
i wymagania są dla nas punktem wyjścia. Nasze modele niosą w sobie to, co najlepsze w naszej 
technologii i motoryzacyjnej wiedzy, abyś mógł cieszyć się z jakości, na jaką zasługujesz.  
SsangYong – świadomy, optymalny  wybór.

Marka Ludzi Aktywnych
Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym dokumencie, są przeznaczone tylko dla celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej ustawy. Podane 
informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Podane ceny są zalecanymi cenami detalicznymi mogą różnić się u poszczególnych Dealerów Ssangyong. Zalecane ceny detaliczne dotyczące pakietów jak i wyposażenia dodatkowego odnoszą się jedynie do sytuacji, jeśli wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane zalecane 
ceny samochodów odnoszą się do modeli w kolorze podstawowym, a lakiery metalizowane są dostępne za dopłatą. Powyższe ceny mogą ulec zmianom bez uprzedzenia w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach, opłatach i przepisach celnych. Oferowany asortyment pojazdów, akcesoriów i wyposażenia, jak też jego dostępność może różnić się od 
prezentowanego w niniejszym dokumencie. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Ssangyong Motors Polska zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej informacji w każdej chwili i to zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich budowy, specyfi kacji, wyposażenia i akcesoriów, jak również sugerowanych cen detalicznych. Informacji dotyczących warunków 
nabywania pojazdów, akcesoriów i wyposażenia prezentowanych w niniejszym dokumencie, ich parametrów, innych cech oraz dostępności prezentowanych modeli i wyposażenia, jak również aktualnych cen detalicznych prosimy zasięgnąć u Dealera Ssangyong.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych można nieodpłatnie uzyskać w każdym punkcie sprzedaży pojazdów a także na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Na zużycie paliwa i emisji CO2 wpływa także zachowanie kierowcy jak i inne czynniki natury nietechnicznej. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za 
globalne ocieplenie. Wszystkie produkowane samochody marki Ssangyong są wykonane z materiałów spełniających pod kątem odzysku i recyklingu określone wymagania i uzyskały w tym względzie europejskie homologacje zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Ssangyong Motors Polska zapewnia wszystkim klientom sieć odbioru samochodów po zakończeniu ich eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 
25.01.2005 r o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DZ.U.Nr 25. Poz 202 z pozn.zm).

SsangYong Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
Platan Park, budynek E

Tel. + 48 (0) 22 4600154 (Centrala)
Fax + 48 (0) 22 4634332

Mail: info@ssangyong-motors.pl
www.ssangyong.pl

MARKA LUDZI AKTYWNYCH

www.facebook.com/SsangYongPolska 
www.twitter.com/SsangYong_PL




