
 

 

 
 
 

NEW MUSSO GRAND, CrewVan, MY22    од 01.12.2022 

 

 
 

 
 

 
 

 

 2.2 е-XDi 2.2 е-XDi 

Работна зафатнина (ccm): 2157 ccm 2157 ccm 
Број на цилиндри: 4 /16 4 /16 
Моќност (kw/ks): 148.6/202ks@4000 rpm 148.6/202ks@4000 rpm 
Вртежен момент (Nm): 441Nm @1600-2600 rpm 441Nm @1600-2600 rpm 
Максимална брзина (km/h): 185 180 
Димензии (Д/Ш/В/М) mm 5405 / 1950 / 1855 / 3210 5405 / 1950 / 1855 / 3210 
Димензии Багажник (Д/Ш/В) mm 1600 / 1570 / 570 1600 / 1570 / 570 
Клиренс mm 215-220 215-220 
Потрошувачка (lit/100km):   
 комбинирано 8.2 8.9 
Менувач Мануелен МТ6 Автоматски AT6 
Погон Заден / 4WD Заден / 4WD 
Гориво: Дизел Дизел 

Тип на возило: 
Пикап товарно возило N1, со двојна кабина за 1+4 патници и за товар со отворен дел.  

За Правни лица можност за поврат на 18% ДДВ 



 

 

 
 

 

 
 
Цена на модели MY23 

Стандарден мотор опрема цена со ДДВ цена БЕЗ ДДВ 

2.2 е-XDi, 181кс, МТ6, 4WD ENTRY 33.900 28.730 

2.2 e-XDi, 181кс, МТ6, 4WD, LD COMFORT  36.500 30.930 

2.2 e-XDi, 181кс, МТ6, 4WD, LD BUSINESS 39.500 33.475 

2.2 e-XDi, 181кс, AТ6, 4WD, LD EXCLUSIVE 46.500 39.410 

* важност на ценовникот од 01.12.2022 год, Аутомакедонија АД го задржува правото на 
измена на цени без претходна најава 
 
 
 
 

Нивоа на опрема и опременост 
 

ENTRY 
Стандардна опрема – ENTRY 

- 4WD погон на сите тркала , диференцијал со 4H и 4L функција 
- ABS систем за кочење со вентилирачки дискови напред и дискови назад 

- ESP – електронски програм за стабилност (со TCS & ARP & HBA & HSA & ESS & HDC) 
- рачки во боја 
- PVC заштита на врати напред, позади 
- 5 седишта (дупла кабина - Crew Van) 
- Возачко седиште со висинско подесување и лизгачки наслон за глава 
- Совозачко седиште со лизгачки наслон за глава 
- Наслон за рака 
- Платнени седишта 
- 2 х AirBag 
- Појаси на предни седишта со затегнување  
- задни седишта со појаси 
- ISOFIX - позиција за детско седиште со заклучување 
- Подсетник за појаси на предни седишта 

Димензии товарен дел во мм:  

Ширина на товарен дел  1.570 mm 
Должина на товарен дел  1.610 mm 
Висина на товарен дел 571 mm 

Маса / Носивост во кг:  

Влечна моќ на кочена приколка 3.500 kg 
Носивост на товарен дел 1.060 kg 



 

 

- Инструмент табла со механички покaжувачи 
- Предни светла со висинско подесување 
- Магленки напред - сјалица 
- Магленка позади 
- VOLTAGE STABILIZER 
- Дневно светло - халогени 
- Трепкачи - сјалица 
- Возачки прозор со 1 Допир функција 
- IMMOBILIZER 
- Преден брисач со сензор 
- Шофершајбна со соларна заштита 
- Кожен менувач 
- Мануелен Клима уред 
- AUDIO PACK 2 -  2DIN RADIO MP3 AUDIO со RDS , BLUETOOTH , USB,  команди на волан  
- Кожен волан со греење 
- Темпомат 
- Паркинг сензори, напред и позади 
- BEDLINER , пластична заштита на товарен дел 
- 17 челични фелни со гуми 235/70 R-17 

 
 
 
 

COMFORT 
COMFORT + дополнително на Entry 

- 17" Алумински фелни со гуми 235/70 R-17 
- Кровни шини  
- LEVELING-Халогени предни светла со лупа, LED дневни светла, LED трепкачи 
- LED магленки напред 
- Smart Audio pack: 8" DISPLAY осетлив на допир, Android Auto, Carplay,  BLUETOOTH,  команди на  
        волан, 6 звучника…  
- Задна камера за помош при возење и паркирање наназад 
- VENTILATION PACK 1 - комбинирани еко кожа седишта, предни седишта со греење  
        и вентилирање 
- SMART KEY PACK: Стартување и влез во возило на копче (Keyless), Електрично заклучување на  
        волан,  Двоен паметен клуч со добродојде систем, светла во ретровизор. 

 
 
 
 
BUSINESS 
BUSINESS + дополнително на Comfort 

- LD/4WD - Заклучување Диференцијал (LOCKING  DIFFERENTIAL) – Автоматски (без копче) 
- 18" Алумински фелни со гуми 255/60 R-18 
- 25W XENON, HID предно светло, LED дневно светло, LED предни трепкачи, мануелно  подесување 
- SMART AUDIO+AMS PACK [EU]:  AMS & 4 AMS Камери SD тип (напред, надворешни  
        ретровизори,позади), 8" SMART AUDIO RD, BLUETOOTH, команди на волан, 6 звучника, ANTENNA     
        GLONASS ANTENNA,DAB ANTENNA, Електрично заклучување на волан, Стартување возило на     
        копче,   Двоен паметен клуч со добродојде систем, светла во ретровизори 
- VENTILATION PACK 2 : Кожени седишта , предни седишта со греење и вентилирање 
- Автоматски Премиум клима уред со AQS 

 
 



 

 

 
 
EXCLUSIVE 
EXCLUSIVE + дополнително на Business 

- A/T-6 брзински AISIN Автоматски менувач со кожена облога   
- 20" Алумински фелни со гуми 255/50 R-20" 
- Сончев кров Стандард: со отворање и заштитна завеса 
- Сензор за слеп агол, сензор за ненапуштање на лента, сензор за задна опасност при излез од  
        паркинг, ESP advance 
- EU NAVI + AMS PACK - AMS , 4 AMS Камери HD тип (напред, надворешни ретровизори, позади)    
        9.2" колор дисплеј на централна конзола осетлив на допир, EU Навигација на SD card RDS, 
       команди на волан , 6 звучника, Bluetooth,... 
- AEBS PACK 2 - Мануелено подесив електрохроматски ретровизор ,  ELECTRIC MNL LEVELING-HID 
        XENON  , LED дневно светло  , LED предни трепкачи , BLACK FACE TFT CLUSTER: комбинирана 

 дигитално механичка инструмент табла со 7" патен компјутер пред возач, автоматски систем за 
  хитно кочење, систем за задрување во возачка лента, асистенција за автоматско долго светло. 

- BROWN LEATHER PACK : Кожен волан со Дијамантски шав, Греење на волан, Пластичен трим  
        на врата, Кожени седишта, Електрично подесиви возачко и совозачко седиште, Лумбарна         

              поддршка возачко седиште, AIRBAG во страници на предни седишта, двојна AIRBAG странична    
              завеса, прекинувач за AirBag преден, Предни седишта со греење и вентилирање 

- STEERING PACK 1 - Прогресивен серво волан со телескопско и висинско подесување 
- Deck Pillar - аеродинамична украсна странична пластика 
- БОЈА: МЕТАЛИК ПО ИЗБОР 

 
 

Цени на ИЗБОРНА ОПРЕМА 
ДОПОЛНИТЕЛНА ИЗБОРНА ОПРЕМА - ОПЦИОНАЛИ eur 

A/T-6 AISIN , 6 - брзински Автоматски менувач со кожена облога  2.500 

LD/4WD - Заклучување Диференцијал (LOCKING  DIFFERENTIAL) – Електронски  500 

Единечни опции 
 

17" Алумински фелни со гуми 235/70 R-17"  500 

18" Алумински фелни со гуми 255/60 R-18 1.000 

20" Алумински фелни со гуми 255/50 R-20" SPUTTERING WHEEL  1.800 

Црно - сребрени кровни шини 300 

DECK PILLAR, декоративна аеродинамична заштита на товарен дел 800 

Патосници 150 

BLACK FACE TFT CLUSTER Инструмент табла со 7" патен компјутер 800 

25W HID XENON предно светло со  LED дневно светло, LED предни трепкачи, 
мануелно  подесување 

1.200 

LEVELING-Халогени предни светла со лупа, LED дневни светла, LED трепкачи 700 

LED магленки напред 300 

Сончев кров (шибер) 800 

Паркинг сензори напред и позади 500 

Сензор за слеп агол, сензор за ненапуштање на лента, сензор за задна опасност при 
излез од паркинг, ESP advance 

1.000 

Автоматски Двозонски клима уред 500 



 

 

  

Опционални Пакети eur 

SMART AUDIO PACK - 8" SMART AUDIO Android Auto, Carplay, камера за помош при 
возење и паркирање наназад, RDS, BLUETOOTH,  команди на волан, 6 звучника 

1.300 

SMART AUDIO+AMS PACK - AMS и 4 AMS Камери (напред, надворешни ретровизори, 
позади) , 8" SMART AUDIO, RDS, BLUETOOTH,  команди на волан,  6 звучника, 
Електрично заклучување на волан ,  Двоен паметен клуч со добродојде систем , 
светла во ретровизори (САМО СО АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ) 

2.500 

EU NAVI + AMS PACK - AMS , 4 AMS Камери (напред, надворешни ретровизори, 
позади)  , HD тип 9.2" колор дисплеј осетлив на допир, EU Навигација на SD card RDS , 
BLUETOOTH , команди на волан , 6 звучника 

3.000 

SMART KEY PACK - Електрично заклучување на волан ,  Двоен паметен клуч со 
добродојде систем , светла во ретровизори 

500 

SAFETY PACK 2 - AIRBAG во страници на предни седишта , двојна AIRBAG странична 
завеса , прекинувач за AirBag преден 

600 

AEBS PACK 1 - мануелено подесив електрохроматски ретровизор , LEVELING-PROJ , LED 
предни трепкачи , BLACK FACE TFT инструмент табла , автоматски систем за хитно 
кочење, систем задрување во возачка лента, асистенција за автоматско долго светло 

2.000 

AEBS PACK 2 - Мануелено подесив електрохроматски ретровизор ,  ELECTRIC MNL 
LEVELING-HID XENON  , LED дневно светло  , LED предни трепкачи , BLACK FACE TFT 
инструмент табла , автоматски систем за хитно кочење, систем за задрување во 
возачка лента, асистенција за автоматско долго светло 

2.500 

ЕКО кожа седишта 500 

VENTILATION PACK 1 -  Еко кожа седишта, предни седишта со греење и вентилирање 1.000 

VENTILATION PACK 2 - Кожени седишта , предни седишта со греење и вентилирање 1.800 

BROWN PACK - BROWN COLOR : Кожен волан со Дијамантски шав , Греење на волан ,  
Кожени седишта , Електрично подесиви возачко и совозачко седиште , Лумбарна 
поддршка возач , AIRBAG во страници на предни седишта , двојна AIRBAG странична 
завеса , прекинувач за AirBag преден , Предни седишта со греење и вентилирање 

3.000 

STEERING PACK 1 - Прогресивен серво волан со телескопско и висинско подесување 300 

БОЈА:  БЕЛА 0 

БОЈА:  МЕТАЛИК 500 

БОЈА:  WHTE PEARL - Бела Перла металик 600 

 
 
 


