The New Authentic SUV

A SO L I D P E R F O R M E R W I T H
CHARIS MATIC FLAIR
Going all out to lead the segment
Rexton сега е побезбеден, посилен, попростран и стилизиран од кога
било. Овој нов автентичен SUV вози прекрасно, додека технологијата
внатре достигна нови височини на софистицираност за ваша погодност,
уживање и заштита.

MUS C U L A R S UV W I T H
MAJESTIC CURVES
Зачувување на наследството на SUV при креирање
на уникатен стил
Дизајнот на раксот на рактерот на решетката на радијаторот и
изразените предни линии на Rexton го дизајнираат
класичниот SUV изглед,
додека динамичката линија по страните додава извонредна
убавина. Софистицирано чувство исто така преставуваат и:
предниот браник наведен во хром; црната, слајд плоча со
висок сјај; страничните репетиторски и лампирани
сијалички изградени на задниот дел од страничното
огледало.

FRONT STYLING

Y N A M I C YET S I M P L E
Карактеристичен изглед на задниот дел
Спојлерот со високо-монтирана помошна стопсветлина ја истакнува спортската способност на
Rexton додека ја подобрува безбедноста, а задните
ламби комбинирано се поставени хоризонтално да ја
проектираат ширината и истакнуваат задниот дел. Лента
со обликување на хром го преминува центарот на
задната врата за дополнително рафинирање, а
пригушувачот е скриен за да ја подобри целокупната
едноставност на задниот дизајн. Регистарската
табличка осветлена од LED светла и вратите со широк
агол обезбедуваат совршени допири за завршувањето
на надворешноста

Широк агол

S U M P T U O U S L Y R E F I N E D YET C O Z Y

Black seats

Black seats with beige headlining

Ivory seats
INTERIOR 08. 09.

PLEASURE
D R I V E AND R I D E IN
Целосна прегледност
Четири камери се монтирани однадвор за да обезбедат реален
поглед на областа од сите страни на возилото, со што возењето
со ниска брзина или паркирањето ќе бидат побезбедни и
полесни. Покрај тоа, аголот на надворешните ретровизори
автоматски се навалува надолу кога возилото се свртува
наназад за да му помогне на возачот да паркира.

Греење на волан

HD 9.2” Навигација

Нуди богат информативен систем

Електронска рачма кочница
со auto-hold функција

360°

Инфозабавниот систем на Рекстон доаѓа со голем
екран на допир (9,2 ”), кој поддржува Apple CarPlay и
Google Android Auto. Системските карактеристики исто
така вклучуваат функции на радио и MP3 плеер,
дигитално аудио емитување, снимање на радио во
реално време и USB порт.

TRIPLE-MODE DIGITAL SPEEDOMETER DISPLAY

TRIP COMPUTER DISPLAY

DRIVER’S SPACE 10. 11.

SPA C I O U S AND F L E X I B L E
Нуди комфор како за возачот така и за
патниците
Двете седишта во првиот ред се вентилирани,
додека седиштата и во првиот и во вториот ред
се загреваат. До три различни возачи можат да
ги внесат своите склопки за поставките за
положбата на седиштето и во огледалото на
возачот, а обете предни седишта електрично
придвижувачки.

2nd row 40% flat (1,376L)

2nd row 60% flat (1,652L)

2nd row 100% flat (1,977L)

Folding seats to carry extra-long items
Вториот ред седишта се преклопуваат за лесен пристап до третиот ред седишта.

3rd row flat, 2nd row 40% flat
(1,201

L)

3rd row flat, 2nd row 60% flat
(1,477L)

3rd row folded 50%, 2nd row folded flat 40%
(777L)

3rd row folded 50%, 2nd row folded flat 60%
(1,029L)

3rd row flat, 2nd row 100% flat
(1,806L)

SMART POWER TAILGATE

автономно кочење (AEB)

Задржување во лента (LDW)

Помага
во
избегнување
или
ублажување на ефектите од судирот
со детектирање на возила во
движење или застој, и однапред
предупредувајќи го возачот.

Го предупредува возачот
секогаш кога возилото ќе
започне да се движи надвор од
нејзината лента, освен ако
индикаторите за насока не се
вклучени во таа насока.

Промена на лента (LCA)
Открива возила што брзо се
приближуваат одзади и трепка
светло за предупредување на
надворешното огледало, за да го
предупредува возачот..

Препознавање знаци (TSR)
Открива претстојен сообраќаен
знак, применува софтвер за
препознавање знаци за да го
прочита, и ја пренесува иконата
до дисплеј за инфозабава.

Предупредување за судир
(FCW)
Го алармира возачот кога во
патеката на возилото се појави
друго возило или пешак.

Детекција на мртов агол
(BSD)
Ги чувствува возилата што доаѓаат
на слепата точка зад или заедно и
го предупредуваат возачот со
трепкачка светлина надворешното
огледало.

Помош при долги светла (HBA)
Автоматски ги спушта високите
греди кога се открива приближно
возило, со што го олеснува ноќното
возење.

Известување при движење назад
(RCTA)
Му помага на возачот кога се враќа назад
со откривање на присуство на возила
приближувајќи се од двете страни во
задниот дел.

S M O O T H AND P O W E R F U L
Одржување на SUV автентичноста со достапност на 4WD
Rexton се напојува со дизел мотор 2.2L и има подобрена независна задна суспензија за супериорно ракување
и квалитет на возење. Нормално возилото работи во погон на задните тркала,
што ја подобрува стабилноста при ракување со оптимизирање на распределбата на тежината, но возачот
е слободен да избере еден од двата режими на погон на четири тркала по потреба. Rexton исто така може
да влече носивост до три тони, најмногу за оваа класа на SUV.

Part-time four-wheel drive allows the driver to choose
when to activate the system, depending upon changing
conditions on or off the road.
Operation safety and efficiency are thus superior to what
by the full-time 4WD system provides.

2WD
High-speed range

4WD
Low-speed range

4WD
High-speed range

DRIVETRAIN | TRANSMISSION

S O L I D AND D E P E N D A B L E

APPLYING THE MOST ADVANCED
AUTOMOTIVE HIGH-STRENGTH STEEL
Челична плоча со висока густина, со сила на
затегнување, која сочинува 81,7% од целата челична
плоча што се користи во телото на Rexton
обезбедувајќи извонредна цврстина и заштита од
деформација при судир. Како таков, безбеден
простор во рамките на кабината е максимизиран.

Ја задржува бучавата надвор од
кабината
Телото на Rexton е поставено на новиот концепт „Quad
Frame“, кој блокира поголем дел од бучавата од
површината на патот и моторот. Рамката е конструирана
специјално за да се минимизира можност за повреда на
патнички возила при судир. Телото е засилено, како и
со посилни материјали и проширени делови. Покрај тоа,
Rexton сега има осум монтирања на каросеријата,
најмногу во својата класа, подобрувајќи го квалитетот на
возењето и стабилноста на управувањето.

„Зоната на паѓање“ се однесува на оној дел од рамката
што пренесува најмногу шок од фронтален судир до
внатрешноста на кабината. Оваа „кутија“ е дизајнирана да
ја апсорбира таа сила, а со тоа да ги заштити луѓето внатре.

Членовите на рамката се карактеризираат со
четирислојна структура што го надминува глобалниот
стандард за безбедност на страничен судир . 21.

MORE PROTECTION THAN EVER

Подобрување на безбедноста на сите патници
Rexton е опремен со девет воздушни перничиња, вклучувајќи воздушни перничиња со возач на
коленото и странични воздушни перничиња од втор ред. Управувачот и колоната на управувачот се
специјално дизајнирани да ја апсорбираат силата на судир, да го минимизираат ефектот на пределот
на градите на возачот и активните потпирачи за глава се движат напред во случај на судир за
затворање на јазот помеѓу патникот и потпирачот за глава за да се спречи повреда.
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Возач
Заштита на колено за возач
сувозач
Странични за возач и сувозач
Странични задни
Завеси

Hill Start Assist (HSA)

Electronic Stability Programme (ESP) & Anti-Rollover Protection (ARP) & Brake Assist System (BAS)
OTHER SAFETY SYSTEMS | AIRBAGS

22. 23.

A S T A N D O U T SUV
Градење гордо наследство
Rexton е подобар избор, секаде каде и да погледнете.
Телото на рамката е незаменливо за јачината, а
внатрешноста е луксузен и простран. Капацитетот за
влечење е одличен, додека многуте системи за возење
помош и системот за суспензија се дизајнирани да
обезбедат најбезбедно и најлесно возење можно. И
списокот само продолжува. СУВ-то што би биле
навистина горди за поседување.

I

I

Придвижувани
странични стакла

Сончев покрив

Двозонска клима

Помош при паркирање

Сет за репарација на гуми

Следење на притисок во гуми

Греење на предни и задни
седишта

Вентилирани предни седишта

Електрика на патничко седиште

Лумбална подршка

EXTERIOR STYLE | CONVENIENCE 26. 27.

I

I

20” Sputtering Wheel

Амбиетално светло на
рачки

Деллива задна клупа

Ролетна и сет за багажник

Опции

Кутија за ракавици

Мрежа за багажник

Сензор за дожд, камера

Странични џебови

USB, AUX и 12V приклучок

18” Alloy Wheel, Diamond Cut

17” Alloy Wheel

Кутија за наочари

Grand White (WAA)

Silky White Pearl (WAK)

Fine Silver (SAF)

Elemental Grey (ACY)

Atlantic Blue (BAU)

Sabbia Beige (EBE)

Џебови во багажен простор

Space Black (LAK)

Smart key
CONVENIENCE | COLOUR GUIDE

28. 29.

MECHANICA L

EXTERIO R

SAFET Y

CONVENIENC E

e-XDi 220 2.2L diesel engine with SCR system

Chrome coated on radiator grille

Autonomous emergency braking (AEB)

Electronic cruise control

6-speed manual transmission with gear shift indicator

Modulized projection headlamps

Forward collision warning (FCW)

Windshield wiper de-icer

7-speed automatic transmission with
thumbs-up switch on gearshift knob
(Available with diesel engine)

25W high-intensity discharge (HID) headlamps

Lane departure warning (LDW)

Electro-chromic inside rearview mirror

High-glossy skid plate under front & rear bumpers

High beam assist (HBA)

Headlamp leveling device

Outside rearview mirrors with side repeater and
puddle lamp

Traffic sign recognition (TSR)

Intermittent rear wiper

Blind spot detection (BSD)

Double-wishbone front suspension system with
coil springs

Integrated LED front fog & cornering lamps

Rear cross traffic Alert (RCTA)

Outside door mirrors that can be electrically controlled,
folded and heated

LED rear combination lamp with light guide

Lane change assist (LCA)

Automatic light control and rain-sensing wipers in front

Five-link rear suspension system with coil springs

Air spoiler with LED high-mounted stop lamp

Solar, noise-control windshield glass

Impact-absorbing 10-link rear suspension
(available with automatic transmission)

High-strength-steel construction

LED license plate lights

Tinted front-door glass

Ventilated disc brakes for front and rear

Aero-blade wipers

Ultra-rigid Quad Frame for greater strength,
less vibration and noise

Body color outside door handles with hidden key button

Door impact beams for added protection from side collisions

Clean-sill door

4-channel anti-lock braking system

Safety powered windows

Invisible muffler

Electronic stability programme (ESP) with
traction control system (TCS), hill descent control (HDC),
active roll-over protection (ARP) and
emergency stop signal (ESS)

One-touch triple-turn signal lamp

Part-time 4WD with shifting on the fly

Electronic parking brake with auto-hold function
70L fuel tank
Trailer hitch mounting
Voltage Stabilizer

Fashionable black and silver roof rails
Shark antenna
Safety powerd sunroof

SEAT S

Rear fog lamps
Daytime running lamps

8 way power-adjustable driver’s seat
6 way power-adjustable front passenger’s seat
Driver’s seat power lumbar support

Dual airbags for driver and front passenger
Side airbags for front and rear passengers
Curtain airbags for front and rear passengers
Driver’s knee airbag

INTERIO R

Passenger’s seat walk-in device

Sunvisors with illumination and sliding extension

60:40 split folding 2nd-row seats with folding centre armrest

Glove box with lamp and key lock

50:50 split folding 3rd-row seats

A-pillar cloth trim

Seat memory settings for three drivers, including seat &
outside door mirror positions, stored in onboard memory

B-pillar assist grip

Automatic easy access mode for driver’s seat

Illuminated front-door scuff

Heated seats for front and rear

Leather-wrapped gear knob for manual transmission

Ventilated seats in front

LED lamps in cabin

Sliding front headrests

Chrome inside door handle

Premium Nappa black leather seat upholstery

Ambient lights on the instrument panel and door handle

Premium Nappa brown leather seat upholstery

Floor mats

Stainless steel scuff on front & rear doors

Front seatbelt load limiters and pre-tensioners with
clamping locking tongue (CLT)

Double-folding seats in 2nd-row

Illuminated ignition
Supervision cluster with
7” colour TFT-LCD trip computer
Supervision cluster with
3.5” Mono TFT-LCD trip computer
Luggage cover and load net & grocery hook in cargo bay
(5 seater)

2,865mm
4,850mm

Variable luggage shelf
Cargo barrier net

Airbag on/off switch for front passenger

Standard 8” smart audio with rear-view camera

Seatbelt reminder for the driver and front passenger

HD 9.2” navigation with rear-view camera

Child seat anchorage

3-dimensional around view monitoring system (AVM)

Manual seatbelt height adjustment on B-pillar

Six speakers

Childproof safety lock

USB and AUX. slot

Speed-sensitive door lock

Bluetooth telephone connectivity with streamed audio

Tyre pressure monitoring system (TPMS)

Audio remote control switches on steering wheel

Visual VIN

Car connectivity (Apple Carplay & Google Android Auto)

Cargo bay net
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Smart power tailgate

AI R
STEERIN G

/

Folding, remote keyless entry system

2nd-row seatbelts with load limiters and pre-tensioners
(both sides) / 3-point centre seatbelt

TPU (thermoplastic polyurethane) seat upholstery
Flat woven seat upholstery

Privacy glass
(Rear-door windows, Quarter windows, Tailgate window)

Automatic air conditioning system (dual-zone control)

Front obstacle warning system (4 sensors) with
2-stage alarm
Rear obstacle warning system (4 sensors) with
3-stage alarm

Hydraulic power steering

Rear manual air conditioning system for 7 seater

Speed-sensitive power steering

Automatic defogging system
Cabin air quality control system

17” alloy wheels 235/70 tyres

Leather steering wheel cover with silver and
high-glossy black accent

Dual smart-key system with window control and auto
closing function

Cluster Ionizer

2- channel touch sensing door handle

18” alloy wheels 255/60 tyres (diamond cut)

Manually controlled tilt and telescopic steering

Rear air vent on centre console

12V power outlets & USB charger on console back

20” sputtering wheels 255/50 tyres (chrome finish)

Steering column lock

220V power inverter

Tyre repair kit

Heated steering wheel cover

Positive temperature coefficient (PTC) heater with
diesel engine

*Some of features may be optional or not be available according to market. Please contact your local dealer for the exact details regarding vehicles sold in your area.

1,640mm
• The above technical data can vary slightly by regional certification requirements or sales specifications.
• The fuel economy can vary according to road conditions or driver’s habits.
• The declared fuel consumption and CO2 emissions were determined according to the newly introduced
Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP) and additionally measured according to
the Real Drive Emission (RDE) method during road tests.
The figures are WLTP measurements that are reported under the New European Driving Cycle (NEDC).
The engines comply with the EURO 6d TEMP emission standard.
The details do not relate to a single, individual vehicle and are not part of the offer,
but serve only for comparison purposes among the different vehicle types.

