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precum și un cuplu maxim de 360 Nm între 1500 
și 2800 rpm. Deși prezintă un mic gol turbo în ime
diata vecinătate a ralantiului și se cam face auzit 
în habitaclu la turații ridicate, în rest fiind destul 
de liniștit, acesta se spală de păcate prin consu
mul de combustibil mulțumitor, de aproximativ  
7 l/100 km, cel mediu declarat fiind de 6,2. Trebu
ie precizat că în oraș, la ore de vârf, computerul de 
bord a indicat doar puțin peste 8 l/100 km. Lipsa 
unui reductor a impus etajarea ceva mai scurtă a 
cutiei manuale cu șase rapoarte, dar aceasta nu 
ridică niciun fel de problemă în traficul urban prin 
necesitatea schimbării prea des a vitezelor. Ba din 
contră, avantajează ușor reprizele. 

Trenul de rulare beneficiază de o configurație 
modernă, cu roți spate independente, și se descur

că decent atât pe gropi, cât și pe viraje. În plus, 
direcția este asistată electric, având totodată un 
feedback relativ bun, iar sistemul 4x4 dispune 
de diferențial central controlat electronic. Per to
tal, nu se reușește atingerea aceluiași rafinament 
la rulare regăsit la modelele constructorilor cu 
renume, dar distanța e mai mică decât neam fi 
așteptat. Cu toate că amortizoarele o idee cam 
ferme nu prea avantajează ieșirile în offroad, aici 
principalul avantaj îl reprezintă tracțiunea inte
grală care permite blocarea diferențialului cen
tral, oferind o tracțiune foarte bună.

Pentru a îndepărta neîncrederea oamenilor 
cauzată de deficitul de imagine, SsangYong pro
pune un program de buy back garantat, care îți 
permite să înapoiezi mașina în primele 90 de zile 

Portbagaj încăpător, cu un spațiu suplimentar de depozitare bine compartimentat, sub podeaFără a ridica mâinile de pe volan, se poate comanda 
sistemul audio și se poate răspunde la telefon.

Totul la îndemână: butoanele pentru acționarea 
geamurilor și a oglinzilor exterioare sunt grupate pe 
portiera șoferului. Totuși, se putea găsi un loc mai bun 
pentru butonul închiderii centralizate.

Poate că unghiul acesta nu îl 
avantajează în mod special, 

dar designul este un mare  
pas înainte față de alte  

modele mai vechi.

Propus în segmentul SUV-urilor 
compacte mai degrabă ca o 
al    ternativă accesibilă, și nu un 
concurent redutabil, SsangYong 
Korando nu dezamăgește prin 
caracteristicile sale intrinseci. 
Este economic, descurcăreț în 
off-road, decent ca ținută de drum, 
încăpător și suficient de puternic. 

c oncluzie

SsangYong Korando 2.0 Diesel 4x4

Preț (euro)  21.690

Concurenți:  Kia Sportage, Subaru XV, Škoda Yeti 

Putere maximă (CP/rpm) 149/3400–4000

0–100 km/h (s) 10.0

Viteză maximă (km/h) 191

Consum mediu ECE (l/100 km) 6,2

Emisii CO2 (g/km) 157

Propulsie Diesel, L4, 1998 cmc, cuplu maxim 360 Nm/ 
1500–2800 rpm, cutie manuală cu 6 trepte, trac țiu ne integrală

Caroserie SUV cu 5 locuri. L x l x h: 4410 x 1830 x 1710 mm. 
Ampatament: 2650 mm. Volum portbagaj: 5486–1312 l.  
Masă la gol: 1672 kg

Date tehnice

de la cumpărare, în anumite condiții (maximum 
5000 km rulați). Apoi, se practică și o politică de 
prețuri competitivă, cu discounturi generoase, 
deși socotelile pentru această versiune de motori
zare în versiune 4x4 încep de la 21.690 de euro. 
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