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De open laadbak is bedekt met 

een beschermende voering. 

Bevestigingsringen kunnen 

ontplooid worden op elke hoek 

van de laadbak om de lading 

veilig vast te zetten.

Een stopcontact bij de 

achterklep maakt het gebruik 

van gereedschap en elektrische 

apparaten mogelijk.

Praktisch  
en uniek

MUSSO
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AchteruitrijcameraComing home-functie Parkeerhulp

Bedliner in de laadbak Elektrisch bediende en beveiligde ruitenVersterkte laadbakklep

Multilinkophanging HID-koplampen Inklapbare buitenspiegels met richtingaanwijzers

De Musso is een 100% authentieke pick-up, ontworpen voor topprestaties en maximaal 

gebruiksgemak. Met de Musso vindt SsangYong een beproefd concept opnieuw uit: de 

originele pick-up. De karakteristieke grille en de chroomstrip in het midden geven hem 

zijn unieke identiteit. De voor- en zijkanten van de Musso combineren gespierde lijnen met 

gebogen oppervlakken. De ronde mistlampen zorgen voor een laatste vleugje verfijning.

De achterkant van de Musso is meteen herkenbaar 
aan het opvallende design en de wigvormige 
lampen. De robuuste look van de voorbumper loopt 
over de flanken door tot aan de achterbumper. 
De achterste reflectoren zorgen voor extra 
zichtbaarheid en dus veiligheid.

De betrouwbare  
en verfijnde pick-up
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De Musso kan echt alles. Zware lasten

vervoeren of trekken, maar je ook 

meenemen op een avontuur buiten de 

gebaande paden. De ergonomische 

zetels zijn zeer comfortabel en 

verminderen het gevoel van 

vermoeidheid tijdens lange reizen. 

Dankzij de talrijke opbergvakken in 

de voor- en achterdeuren kan je jouw 

documenten, drankjes en andere 

nuttige zaken binnen handbereik 

houden.

 

De 
alleskunner
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Specificaties

Euro 6d-Step 2 2.2 e-XDI diesel

Aangedreven wielen 2WD Inschakelbare 4WD

Overbrenging 6MT 6MT 6AT

Afmetingen

Bodemvrijheid mm 215

Tankinhoud L 75 (Diesel) / 25 (AdBlue)

Overhang
Voor mm 890

Achter mm 1.105

Draaicirkel m 11,8

Laadvermogen kg 850

Gewicht

Leeggewicht kg 1.970 ~ 2.055 2.080 ~ 2.177 2.090 ~ 2.192

Maximaal 
aanhanger- 
gewicht

Geremd kg 2.800 2.800 3.000

Ongeremd kg 750

Motor
Cilinderinhoud cc 2.157

Aantal cilinders - 4 in lijn

Prestaties

Maximumvermogen
kW/omw 148,6 / 3.800

pk/omw 202 / 3.800

Maximumkoppel Nm/omw 400 / 1.400 ~ 2.800 400 / 1.400 ~ 2.800 441 / 1.600 ~ 2.600

Maximumsnelheid km/u 186,8 186,8 182,5

Brandstofverbruik
 

1)
Gecombineerd - WLTP L/100km 8,0 ~ 8,4 8,0 ~ 8,4 8,8 ~ 9,0

CO
2
 - WLTP gr/km 211 ~ 221 211 ~ 221 230 ~ 237

17” 
aluminium velg

18” 
aluminium velg

20” 
aluminium velg

3100 mm

5095 mm

1640 mm

1870
 m

m

1640 mm

1950 mm

1300 mm

Grand White
(WAA)

Space Black
(LAK)

Marble Grey
(ACM)

Indian Red
(RAJ)

Galaxies Grey
(ADB)

Atlantic Blue
(BAU)

Amazonia Green
(GAM)

Velgen

Afmetingen

Kleuren
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CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

Veiligheid

 Anti-koprolbeveiliging (ARP) ● ● ●
 Wegrijhulp op helling (HSA) ● ● ●
 Automatische dalingscontrole (HDC) ● ● ●
 Frontale airbags ● ● ●
 ISOFIX bevestigingspunten voor kinderstoelen achteraan ● ● ●
 Bandendrukcontrole (TPMS) ● ● ●
 Mistlichten vooraan ● ● ●
 Zijdelingse airbags vooraan - ● ●
 Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging - ● ●

Buitenuitrusting

17” aluminium velgen (235/70 banden) ● ● -
18” aluminium velgen (255/60 banden) - - ●
Bandenherstelkit ● ● ●
Buitenspiegels in koetswerkkleur ● ● ●
Buitenspiegels met LED richtingaanwijzers ● ● ●
Halogeen koplampen ● ● -
Koplampen met verhoogde lichtopbrengst (HID) - - ●
LED dagrijlichten (DRL) - - ●
Dagrijlichten halogeen (DRL) ● ● -

Interieur

Zilveren deurgrepen ● ● ●
Centrale armsteun met geïntegreerd opbergvak ● ● ●
Zwarte dakhemel ● ● ●
Instaptreden in geborsteld aluminium - - ●

Zetels

Zetelbekleding in stof ● ● -
Bestuurderszetel in de hoogte verstelbaar ● ● ●
5 zitplaatsen ● ● ●
Zetelbekleding in TPU leder - - ●
Verwarmde zetels vooraan - - ●
Geventileerde zetels vooraan - - ●

MUSSO 
Uitrusting 
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CRYSTAL QUARTZ SAPPHIRE

Comfort

 Multifunctioneel stuurwiel ● ● ●
 In de hoogte verstelbaar stuurwiel ● ● ●
 Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ● ● ●
 Elektrisch bediende ruiten voor- en achteraan ● ● ●
 Elektrisch bediende- en verwarmde buitenspiegels ● ● ●
 Elektrisch inklapbare buitenspiegels ● ● ●
 Licht- en regensensor ● ● ●
 Cruise control ● ● ●
 Manuele handrem ● ● ●
 In de hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel - ● ●
 Lederen multifunctioneel stuur - ● ●
 Verwarmd stuurwiel - ● ●
 Lederen versnellingspook (op manueel, standaard op AT) - ● ●
 Parkeersensoren vooraan en achteraan - ● ●
 Elektrisch schuifdak - - ●
 Openen en starten zonder sleutel (Smart key) - - ●
 One touch openen en sluiten ruit bestuurder - - ●
 Zelfdimmende achteruitkijkspiegel - - ●
 3,5” TFT boordcomputer ● ● -
 Digitale instrumentencluster (12,3") - - ●

Klimaatregeling

 Manuele airconditioning ● - -
 Automatische dual-zone airconditioning - ● ●

Technologie en audio

 Radio DAB+ en MP3 functie (incl. USB) ● ● ●
 Audiobediening aan het stuur ● ● ●
 Bluetooth met handenvrije functie ● ● ●
 9” touch screen incl. TomTom navigatie, radio DAB+ en MP3 (incl. USB) - ● ●
 Car connectivity met Apple Carplay en Google Android Auto - ● ●
 Achteruitrijcamera - ● ●

Opties

 Pack: 18” aluminium velgen + sperdifferentieel - ● -
 Safety Pack 20”: 20” alu velg + 360° camera + Dodehoekdetectie (BSD) +  Assistentie 
verandering rijstrook (LCA)+ Detectie kruisend verkeer bij achteruitrijden (RCTA)

- - ●

 Elegance Pack 20": = Safety Pack 20" + Zetelbekleding in leder, manueel verstelbaar - - ●



Services

SSANGYONG WAARBORG EN BIJSTAND

SSANGYONG INSURANCE

SSANGYONG FLEET & LEASE

INSURANCE

FLEET & LEASE

FINANCE

SSANGYONG FINANCE

Een autoverzekering met voordelige vrijstelling,  
kilometer-korting én waardevastheid gedurende  
24 maanden? De exclusieve verzekering voor  
SsangYong-eigenaars biedt het allemaal. Vraag  
meer info aan jouw dealer over de extra voordelen 
en de eenvoudige procedures.

SsangYong heeft altijd een wagen die past bij jouw  
bedrijf! Wens je meer informatie over onze fleettarieven  
of over de aantrekkelijke leasingvoorwaarden van SsangYong Lease? 
Jouw dealer informeert je graag!

Wil je jouw SsangYong kopen op afbetaling?  
Met SsangYong Finance geniet je supervoordelige  
voorwaarden. Meer info bij jouw dealer!

1) De weergegeven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemiddelde waarden; deze kunnen variëren afhankelijk van wegomstandigheden en het rijgedrag van 
de bestuurder. WLTP = gemeten volgens de WLTP-cyclus. Contacteer jouw dealer voor alle info i.v.m. de fiscaliteit van jouw voertuig. Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.ssangyong.be. 
SsangYong Motors Middle Europe S.A. verkoopt niet rechtstreeks aan consumenten. Bepaalde uitrusting die in deze brochure wordt getoond wordt als optie geleverd en is niet altijd 
verkrijgbaar op alle modellen of op alle markten. Alle prijzen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededeling. Contacteer jouw concessiehouder 
voor de meest recente informatie. SsangYong Motors Middle Europe S.A. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor drukfouten. V.U.: SsangYong Motors Middle Europe S.A., 
Pierstraat 229, B-2550 Kontich, ondernemingsnummer: BE 0829.189.355.

• 5 jaar fabriekswaarborg of 100.000 km (150.000 km voor Rexton, Musso  

en Grand Musso), afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt.

• Een waarborg tegen corrosie van 6 jaar.

• Een waarborg op lakfouten van 2 jaar.

• Gedurende de garantieperiode heb je ook recht op bijstand bij pech, zowel  

in België als in de rest van Europa, op wagens aangekocht in het officiële  

SsangYong Benelux dealernet en ingeschreven in de Benelux.

• Voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag bij jouw officiële SsangYong-dealer.  

Kijk ook op www.ssangyong.be.

Bij aankoop van een SsangYong geniet je van  
het onderstaande volledige waarborgpakket:


