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AL HET COMFORT VAN EEN WAGEN,
VERPAKT IN EEN PICK-UP.

SsangYong Belux
Pierstraat 231
BE-2550 Kontich
info@ssangyong.be
www.ssangyong.be

SsangYong Nederland
Edisonweg 54
2952 AD Alblasserdam
Postbus 148,
3350 AC Papendrecht
info@ssangyong.nl
www.ssangyong.nl

www.facebook.com/ssangyongbelux
Niet contractuele foto’s - SsangYong Motors Belux NV behoudt zich het recht voor de technische karakteristieken of de uitrusting zonder voorafgaandelijk
bericht te wijzigen. Verantwoordelijke uitgever: Ssangyong Motors Belux - Pierstraat 231 - B-2550 Kontich - Levering volgens beschikbaarheid.
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Nieuwe Actyon Sports biedt meer power
Een nieuwe, krachtigere motor, een dynamische styling en een lager brandstofverbruik: dat
is wat deze opwindende pick-up van Ssangyong u te bieden heeft. Met de nieuwe Actyon
Sports hebt u meer slagkracht, zowel professioneel als privé.

En meer fun
De nieuwe Actyon Sports is zo praktisch, comfortabel en veelzijdig dat
u nog meer kunt genieten van uw vrije tijd. Een garantie voor een
betere levenskwaliteit.
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Een nieuwe look, een nieuwe referentie
Met de nieuwe Actyon Sports staat u overal in de spotlights. De ranke vormgeving van de motorkap, het zeshoekige
radiatorrooster en de chique zwarte koplampframes creëren een mix van dynamisme en raffinement.

De breed uitwaaierende en uitgesproken karakterlijnen op de motorkap stralen waardigheid en een charismatische aantrekkingskracht uit, geaccentueerd door het in zwart hoogglanschroom
afgewerkte radiatorrooster. Mist- en dagrijlichten zijn standaard.
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De opgefriste bestuurderspost biedt veel extra’s
De nieuwe boordcomputer in het instrumentenbord houdt niet alleen uw reisafstand bij, maar ook uw reistijd en
brandstofverbruik. Het stuurwiel is nu bekleed met natuurleder, terwijl de versnellingspook opvalt door zijn verfijnde
koolstofaccenten

Alle bedieningselementen zijn naar de bestuurder gericht en de
knoppen zijn volgens functie gegroepeerd om het de
bestuurder gemakkelijker te maken. Het instrumentenbord
heeft zes verlichtingsstanden voor een optimale zichtbaarheid,
zowel overdag als ’s nachts, terwijl de meters in één oogopslag
afleesbaar zijn dankzij energiezuinige leds. De middenconsole is
nu zwart, met een verfijnde en moderne uitstraling. Bovendien
werden de ventilatiemonden en het digitale klokje hertekend
met het oog op een groter bedieningsgemak.

Boordcomputer in het midden van ledpaneel

Koolstofaccenten op en rond de versnellingspook

In hoogte verstelbaar stuur met lederbekleding
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Een nieuwe cabine voor meer reisgenot
De nieuwe Actyon Sports pakt uit met allerlei nieuwigheden om het comfort en het welzijn van de bestuurder en de passagiers te bevorderen.
Zo werd de stuurkolom voorzien van een Bluetooth-schakelaar voor handsfree bediening. De stoelen zijn nu verkrijgbaar met een lederen of
stoffen bekleding, en beide voorstoelen zijn verwarmbaar. De bestuurdersstoel heeft acht verstelmogelijkheden om voor iedereen een ideale
rijhouding te garanderen, terwijl de passagiersstoel viervoudig verstelbaar is.
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Volautomatische airconditioning
De klimaatregeling is uitgerust met sensoren die de temperatuur van de binnenen buitenlucht controleren en de interieurtemperatuur automatisch op peil
houden. Talloze ventilatiemonden verspreid over het interieur zorgen voor een
verfrissende luchtcirculatie bij hoge buitentemperaturen en voor warme voeten
en ontdooide ruiten tijdens de winter.

04

05

01 / ECO CRUISECONTROL
02 / BLUETOOTH-AUDIOSCHAKELAAR
03 / MEERVOUDIG VERSTELBARE VOORSTOELEN
04 / VERWARMBARE VOORSTOELEN
05 / BETERE HELLINGSHOEK ACHTERBANKRUG
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De nieuwe motor is krachtiger en zuiniger
Dankzij een geoptimaliseerde motor en overbrenging levert de nieuwe Actyon Sports
betere prestaties om u nog beter van dienst te zijn.
6-trapsautomaat
2.0L e-XDi Active dieselmotor
De nieuwe 2.0-diesel met directe injectie ontwikkelt
155 pk en al 190 nm aan koppel bij de laagste
toerentallen, wat een aanzienlijke troef is voor een
pick-up. Hierdoor kan de nieuwe actyon sports in lage
versnellingen snel uit de startblokken schieten

Deze versnellingsbak is optimaal afgestemd op de hoge motorprestaties. In de power-stand wordt het
vermogen maximaal benut, terwijl de Winter-stand de bestuurder de mogelijkheid biedt om op sneeuw of ijs in
tweede versnelling te vertrekken of achteruit te rijden zonder de wielen te laten doorslippen.

Manuele schakelmogelijkheid
Met de automaat van de nieuwe actyon sports kunt u ook sportief rijden. Door middel van schakelaars op de
versnellingspookknop en het stuurwiel kan de bestuurder manueel op- of terugschakelen.

Nieuwe manuele 6-versnellingsbak
De manuele overbrenging heeft nu zes versnellingen voorwaarts, wat niet alleen het rijgemak bevordert, maar
ook het brandstofverbruik en de milieuvriendelijkheid. De co2-uitstoot werd beperkt en beantwoordt aan
destrengere Euro 5-emissienormen.

2.0L e-XDi active diesel engine

Verbruik en uitstoot min/max van de actyon sports :
- Gemiddeld verbruik (l/100km): 7,4 – 8,0 - co2- uitstoot (g/km): 196 - 212
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Veiligheid en rijplezier gaan hand in hand
Een echte pick-up wordt gekenmerkt door een zelfverzekerd en veilig rijgedrag op elk terrein en in alle
omstandigheden. En de nieuwe Actyon Sports is daar een uitzonderlijk goed voorbeeld van.

Voorophanging met dubbele
draagarmen in combinatie met
5-armige ophanging achteraan

Een superstijve stalen structuur met
drielagige opbouw voor een maximale
passieve veiligheid

ESP (Electronic Stability Programme)

HSA (Hill Start Assist)

met ESP

met ESP

Airbags voorin

Isofix&Tether-verankering

Achteruitrijsensoren

De bestuurder en voorste passagier worden
elk beschermd door hun eigen airbag.

De kinderstoel is gemakkelijk vast te klikken in
de Isofix-verankeringspunten in de achterbank.

Bij het achteruitrijden wordt de bestuurder
gewaarschuwd voor eventuele hindernissen.

4RM enclanchable: Inschakelbare 4WD
zonder ESP

zonder ESP
zonder ESP

Ongelukken voorkomen bij een onder-of
overstuur.

zonder ESP

Overkop gaan voorkomen

Wanneer u wilt vertrekken op een helling voorkomt de vertrekhulp dat het voertuig achteruitrolt
door de druk op de remmen gedurende ongeveer 2 seconden vast te houden.

Het elektronische veiligheidsprogramma omvat diverse actieveveiligheidssystemen die informatie in verband met het voertuig controleren en doorsturen naar een centrale
computer. als blijkt dat het voertuig in een gevaarlijke situatie dreigt te belanden, neemt het Esp onmiddellijk de controle over het motorvermogen en het remsysteem over om een
ongeval te voorkomen. De actieve koprolbescherming (arp) komt dan weer tussenbeide bij overdreven zijdelingse krachten, wanneer het voertuig te scherp instuurt of te snel
rechtsomkeer maakt. Het remassistentiesysteem (Bas) is ontworpen om de remkracht te versterken wanneer de bestuurder wil remmen in een noodsituatie.

2WD High-gear Mode

4WD High-gear Mode

4WD Low-gear Mode

om in normale rijomstandigheden brandstof te
besparen door de rolweerstand te verminderen

om de stabiliteit van het voertuig te verhogen op
zwaar of glad terrein.

om een maximale vermogensoverdracht te
garanderen bij lage snelheden.
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Nog meer functionaliteit door veelzijdigheid,
laadvermogen en kracht

De nieuwe Actyon Sports is uitgerust met een van de krachtigste motoren in zijn klasse en kan ladingen tot 2.300 kilogram slepen. De laadbak
heeft een oppervlakte van 2 vierkante meter, en met de achterklep opengeklapt is er voldoende ruimte om motorfietsen, mountainbikes, ski’s,
kampeermateriaal en andere lange of omvangrijke voorwerpen te vervoeren. En deze ruwe offroadkampioen brengt u comfortabel en veilig naar
uw werk- of vakantiebestemming. Gegarandeerd…
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Stijl en comfort er bovenop
Bekijk de nieuwe Actyon Sports eens van dichtbij. U zult verrast staan van alle voorzieningen waarmee hij aan
binnen- en buitenzijde is uitgerust om de esthetiek en de prestaties naar een hoger niveau te tillen. Samen zorgen
zij voor een veiligere, aangenamere en gebruiksvriendelijkere rijervaring.
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01 / ZONNEDAK Sportief naar buiten openglijdend dak dat er knap uitziet en geen binnenruimte inneemt.
02 / KARAKTERLIJN IN DE MOTORKAP Een scherp gelijnde, vooruitstekende motorkap voor een markante aanblik.
03 / DEURGREEP BUITENZIJDE Ergonomisch ontworpen en uitgevoerd in koetswerkkleur.
04 / ELEKTRISCH BEDIENDE EN VERWARMDE BUITENSPIEGELS Met knappe chroomafwerking die past bij het koetswerk. Kunnen elektrisch

worden versteld en dichtgeklapt van binnenuit en laten zich elektrisch ontdooien.
05 / ZIJDELINGSE SIERLIJST Een dynamische karakterlijn, geaccentueerd door inleg in roestvrij staal.
06 / REFLECTOREN ACHTERAAN In een opvallende bijenkorfvorm, aan weerszijde van de bumper, voor een grotere zichtbaarheid en meer veiligheid.
07 / ELEKTRISCH BEDIENDE RUIT AAN BESTUURDERSZIJDE MET ANTIKLEMFUNCTIE Stopt en gaat automatisch weer open als iets in de weg zit.
08 / BINNENBEKLEDING LAADBAK Uit kunststof, standaard op elke Actyon Sports. Beschermt het voertuig en de lading.
09 / SPATBORD Beschermt tegen vuil en maakt bijkomende spatlappen overbodig.
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10 / ZONNEBRILHOUDER Binnen handbereik van zowel de bestuurder als de passagier voorin, met een haakje vanbinnen om de bril vast te houden.
11 / REGEN- EN LICHTSENSOR Activeert de ruitenwisser en de koplampen wanneer regendruppels op de voorruit vallen.
12 / KAARTVAK IN DEUREN Een handige plek om kaarten, kranten of andere lectuur op te bergen.
13 / TICKETHOUDER Erg handig op tolwegen en wanneer u in een publieke parkeergarage parkeert.
14 / KANTELBARE HOOFDSTEUNEN VOORAAN Passen zich aan elke lichaamsbouw aan.
15 / BEKERHOUDERS Een veilige plaats voor drankjes voor zowel de bestuurder en de passagier voorin.
16 / OPBERGLADE ONDER ACHTERBANK Houdt gereedschap altijd binnen handbereik.
17 / USB-& AUX-IN Om externe audiobronnen aan te sluiten.
18 / BOORDCOMPUTER Bevindt zich in het centrale infodisplay. Meet de reisafstand en –tijd, brandstofverbruik, enzovoort.
19 / MULTIFUNCTIONELE BEDIENINGSHENDEL Voor een handige, centrale bediening van de ruitenwissers en de sproeifunctie voor- en achteraan.
20 / AUTOMATISCHE AIRCONDITIONING Meet de binnen- en buitentemperatuur en handhaaft een aangenaam klimaat in de cabine.
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Interieurkleuren
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Met zwarte accenten

Koetswerkkleuren
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22 / DOUBLE DIN AUDIOSYSTEEM met MP3en CD-SPELER
01

23 / RDS AUDIOSYSTEEM
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24 / ELEKTROCHROME BINNENSPIEGEL
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Verdonkert automatisch wanneer hij ’s nachts
belicht wordt door de koplampen van
achterliggend verkeer, zodat u niet verblindt wordt
en uw rijveiligheid wordt verhoogd.
25 / HOOGTEREGELING KOPLAMPEN
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Om de koplampen te verstellen zodat
tegemoetkomend verkeer niet verblind wordt.
26 / PLAFONDLICHTJES

Gaan branden door er een maal op te drukken. Voor
extra elegantie vanbinnen.
27 / WINKELTASHAAKJE

06

07

04
01 / indian Red (RAj)
02 / fijian Blue (BAp)
03 / CANYON BROWN (oaq)
04 / marble Gray (Acm)
05 / Fine Silver (SAF)
06 / Grand White (WAA)
07 / Space Black (LAK)

Stoelbekleding
Of u nu opteert voor natuurleder
of geweven stof, beide getuigen
van topkwaliteit en ogen prachtig!

Om uw winkeltassen veilig te bevestigen.
28 / STOPCONTACTEN

Onder de passagiersstoel voorin en in de laadruimte.
29 / BATTERIJSPAARDER

Jantes en
alliage 16 "

Jantes
en acier 16 "

Schakelt de koplampen vanzelf uit wanneer de
bestuurder de wagen heeft verlaten.

01 / Stoelbekleding in leder
02 / Stoelbekleding in stof
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