
КОМПЛЕТНО - НОВИОТ



Стилскиот и сосема нов KORANDO e вистински кросовер во кој идеално се 
искомбинирани најдобрите својства на SUV и седан возилата што резултира со 
идеален баланс  помеѓу практичноста и комфорот. 
Управувањето е прецизно, со одличен одговор на воланот, што го прави 
управувањето на новиот KORANDO вистинско уживање.
Најважно од се, ќе се чувствувате побезбедно и самоуверено зад воланот на 
новиот KORANDO знаејќи дека дополнително Ве штитат врвните технолошки 
решенија вградени во него.

УЖИВАЊЕ ВО ВОЗЕЊЕТО





Комплетно новиот KORANDO има свеж, независен стајлинг 
што проектира мудри и модерни вредности.
Силен и уникатен - тоа е вистинската привлечност на новиот KORANDO.

ВПЕЧАТЛИВ СТАЈЛИНГ







Паметна задна врата
Застанете зад возилото со Вашиот паметен клуч и 
без да притиснете било какво копче задната врата 
ќе се отвори автоматски за 3 секунди.

простор за товарање
Во новото KORANDO ќе сеоберете се, бидејќи 
e вистински лидер во сегментот со најголем 
товарен простор во класата.

551 Л.

Со магична преграда Без  магична преграда



Комфорни седишта 
со прилагодување во 
8 насоки (прв ред)

Лумбарна поддршка со 
прилагодување во 4 насоки 
(само на возачко седиште)



1.5 GDI - Turbo моторот има подобрен вртежен 
момент при ниски брзини и супериорни 
перформанси  при стартувањето и забрзувањето и 
нуди одлично уживање во возењето. Намалениот 
и еколошки 1.6 литарски дизел мотор испорачува 
најдобри во класата перформанси при било какви 
услови на возење.

ВРВНИ ПЕРФОРМАНСИ

1.5
GDI-Turbo мотор

1.6
Дизел мотор

Макс. моќност    Врт. Момент Макс. моќност    Врт. Момент

163 кс        280 Nm 136 кс        324 Nm

6 брзини - мануелна трансмисија
Мануелен менувач со 6 брзини кој испорачува забавно возење со максимален 
возен ангажман. Брзинските односи се оптимизирани за мазно и прецизно 
менување брзини, помала потрошувачка на гориво и потивко возење.

АISIN - 6 брзини, автоматска трансмисија
Вграден е на некои од најдобрите автомобили во светот, тестиран е и докажан. 
AISIN автоматскиот менувач со 6 брзини нуди мазно и тивко менување брзини со 
максимална ефикасност во потрошувачката на гориво.

DRIVE MODE SYSTEM
Селективни модови на возење (Нормално/Спортско/Зимско) ја оптимира 
дистрибуцијата на тракцијата и распоредот на менување брзини со што се 
прилагодува на преференциите на возачот и на условите на патот.

АWD SYSTEM
AWD ја оптимира дистрибуцијата на моќ меѓу предната и 
задна оска да се прилагоди на условите на патот при што се 
обезбедува максимална тракција, стабилност во држењето 
правец и врвни динамични перфрорманси.



Од моментот кога ќе се сместите во возачкото седиште, притиснете копчето за старт 
и ќе смените брзина веднаш почнувате да ја чувствувате моќта на новиот KORANDO. 
Притиснете ја педалата за гас и почувствувајте како неговата динамика оживува. 
Новиот KORANDO испорачува комфорно возење и супериорна стабилност и останува 
импресивно тивок дури и при високи брзини. Почувствувајте го уживањето на 
динамичното возење кое само новиот KORANDO може да го понуди.

ВОЗБУДЛИВА ДИНАМИКА 
ВО ВОЗЕЊЕТО







74% Oд силно растеглив челик 

За гаранција на ригидноста и безбедноста, 74% од структурата на новиот KORANDO е направена од 
силно растеглив премиум челик, што практично е повеќе од било кој конкурент во класата. Новиот 
KORANDO се карактеризира и со најнапредната технологија за придушување на звукот на вибрациите 
што го прави ултра тивок.

7 воздушни перничиња

• Воздушно перниче за возач
• Воздушно перниче за совозач
• Воздушни завеси (лево/десно)
• Воздушно перниче за колена на возач
• Странични перничиња напред (лево/десно)

5 ѕвездички на EuroNcap Crash Test
За максимална безбедност при возењето.



Систем за електронска безбедност (ESP)
ESP ангажира комбинација на интервенции на гасот и сопирање на поединечни 
тркала за да се помогне во одржувањето на стабилност во држењето правец на 
сите видови подлоги и временски услови.

ПЕРФЕКТНА БЕЗБЕДНОСТ

Аnti Rollover Protection (заштита од превртување)
АRP ја прилагодува количината на моторна сила и моќта на 
сопирање која се испорачува на секое тркало додека се вози на 
остри свиоци при високи брзини со што се спречува опасноста од 
превртување, 

Brake Assist System (BAS)
Во случаи кога се детектира ситуација за итно 
сопирање, BAS дозира максимален притисок на 
сопирачките намалувајќи го сериозно ризикот од 
сообраќајни незгоди.

Еmergency Stop Sygnal (ESS)
При силно запирање ESS автоматски ги активира 
трепкачите одзади, со што ги предупредува возилата 
одзади.



ДИМЕНЗИИТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
МОТОР БЕНЗИН 1.5 GDI-T ДИЗЕЛ 1.6 Л

ПОГОН 2WD AWD 2WD AWD

TРАНСМИСИЈА 6МТ 6АТ 6МТ 6АТ 6МТ 6АТ 6МТ 6АТ

Должина мм 4.450

Широчина мм 1.870

Висина мм 1.620 (1.629 со кровни носачи)

Меѓуосовинско растојание мм 2.675

Пристапен агол степен 18.0

Излезен агол степен 24.5

Минимален клиренс мм 182 164

Минимален радиус м 5.35

Бруто маса на возило кг 2.010 2.040 2.100 2.130 2.110 2.160 2.200 2.250

Гориво Бензин Дизел

Резервоар л 50 47

Зафатнина на мотор ccm 1.497 1.597

Број на цилиндри 4 во линија

Макс. моќност kw/rpm 120/5.000-5.500 100/4.000

кс/rpm 163/5.000-5.500 136/4.000

Maксимален вртежен момент Nm/rpm 280/1.500-4.000 300/ 1.500-
3.000

324/ 1.500-
3.500

300/ 1.500-
3.000

324/ 1.500-
2.500

Максимална брзина Km/h 191 193 191 193 180 181 180 181

1.870 mm

4.450 mm 
2.675 mm 

1.6
20

 m
m 



Овластен увозник, дилер и сервисер на SsangYong за Македонија.
Тел. 02 3103 130
www.automakedonija.com.mk

АУТОМАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ


