
DRIVEN BY  YOU

maak ruimte
voor plezier.
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UW MULTIFUNCTIONELE OPLOSSING.
Maak kennis met een urban SUV die u het leven een stuk gemakkelijker maakt – op ontelbare manieren.  
De stijlvolle XLV is niet alleen fun om mee te rijden, hij komt ook erg praktisch en veelzijdig uit de hoek. 



FUN VOOR HET HELE GEZIN.
Design dat tot de emoties spreekt.

De breedgeschouderde vleugels geven de auto een krachtige persoonlijkheid en beloven avontuur. Tegelijk zijn het grill en de koplampen 
elegant geïntegreerd.

01.  Projectiekoplampen met  
LED-dagrijlichten 

02-03. Tweekleurige voorbumper
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De instrumenten en bedieningselementen zijn dankzij hun opstelling uitzonderlijk gemakkelijk in het gebruik. Het 
sportieve, onderaan afgeplatte stuurwiel valt perfect in de hand en voelt erg behaaglijk aan in de winter dankzij de 
geïntegreerde verwarming. De wijzerplaten zitten gemonteerd in aantrekkelijk vormgegeven cilinders, die samen met 
de regelbare achtergrondverlichting voor een perfecte afleesbaarheid zorgen. 
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01. Boordcomputer 
02. Telescopisch stuurwiel (in diepte verstelbaar) 
03. Verwarmbaar onderaan afgeplat sportstuur
04. Middenconsole

EEN FLINKE DOSIS RIJPLEZIER.
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7” navigatiesysteem (Europa) Bluetooth handsfree en audiofuncties HDMI-ingang voor draagbare 
apparaten, aansluitbaar op het  
7” kleurendisplay
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Aan de binnenzijde oogt de XLV tegelijk dynamisch en smaakvol. De hoogwaardige materialen ogen niet 
alleen luxueus, ze voelen ook zo aan. Zowel voorin als achterin hebben de inzittenden toegang tot het 
infotainment. De basiskleur voor het interieur is zwart, terwijl u voor de stoelbekleding kunt kiezen tussen 
luxueus stof in ruitmotief en echt leder.

01. Geventileerde zetels vooraan 
02. Verwarmbare voor- en achterzetels 
03. Achterbank 32,5° gekanteld
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32.5°

OPWINDEND INTERIEUR.



OPBERGVAKKEN IN OVERVLOED.

01. Kofferbakverhoging van 145mm
02. Kofferbakvolume van 574L (met kofferverhoging)
03. Kofferbakvolume van 720L (zonder kofferverhoging)

De koffer slikt maar liefst 720 liter aan bagage en de stoelen op de 
tweede rij zijn in twee delen (60/40) of volledig neerklapbaar voor nog 
meer laadvolume en flexibiliteit. De handige opbergvakken zijn handig 
verspreid over het interieur. De middenconsole is groot genoeg voor 
een iPad terwijl het handschoenkastje over een handige binnenschuif 
beschikt. De vier deuren zijn voorzien van zijvakken die plaats bieden 
aan een 1,5-literfles en diverse kleine voorwerpen.

Stoelopstellingen

NORMAAL                                               

2e RIJ 60% NEERGEKLAPT

2e RIJ 40% NEERGEKLAPT 

2e RIJ VOLLEDIG NEERGEKLAPT
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KRACHTIG ÉN ZUINIG.

AISIN 6-trapsautomaat

Intelligente rijmodi
Met een druk op de toets kan de bestuurder een van de drie 
intelligente rijmodi inschakelen om het motorvermogen aan te passen 
aan specifieke rij- en wegomstandigheden, met een soepelere en 
meer serene werking als resultaat. 

Eco
De Eco-modus wordt doorgaans gebruikt om 
het brandstofverbruik te reduceren.

Power 
De Power-modus is aangewezen wanneer de 
bestuurder extra vinnigheid wenst: deze 
modus verhoogt het koppel om bijvoorbeeld 
vlotte inhaalmanoeuvres te verzekeren. 

Winter
Wanneer de Winter-modus is ingeschakeld, 
vertrekt de auto in tweede versnelling, zodat 
de banden niet slippen op een gladde 
ondergrond.

Handgeschakelde 6-versnellingsbak
(met schakelindicator)

 Stop-startsysteem

De motor wordt stilgelegd om brandstof te 
sparen en de uitstoot te beperken bij stilstand 
aan bijvoorbeeld een verkeerslicht. De 
stroomopwekking wordt geoptimaliseerd zodat 
de motor ogenblikkelijk en schokvrij kan 
herstarten.

De XLV kan worden aangedreven door een 1,6-liter benzinemotor of 1,6-liter diesel. Beide krachtbronnen voldoen 
aan de Euro 6-norm en bieden u de keuze tussen handgeschakelde en een automatische zesversnellingsbak, 
in combinatie met voor- of vierwielaandrijving. De handgeschakelde versie beschikt ook over een  
stop-startsysteem (Idle Stop & Go) om de CO2-uitstoot terug te dringen. De nieuwe e-XGi160-benzinemotor 
levert een maximumvermogen van 128 pk bij 6.000 t/min en een maximumkoppel van 160 Nm bij 4.600 t/
min voor optimale prestaties in de stad en op snelwegen. Hij wordt ook gekenmerkt door een erg stille en 
trillingvrije werking.   

De e-XDi160-dieselmotor (115 pk bij 3.400-4.000 t/min en 300 Nm bij 1.500-2.500 t/min) werd ontwikkeld 
met het oog op een minimaal verbruik en een soepele en krachtige aandrijving. De vijfde generatie van de  
E-VGT-turbo maximaliseert de prestaties voor een alertere respons bij lage en middelhoge toerentallen.
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115pk/3,400-4000o/mMaximumvermogen   

300Nm/1,500-2500o/mMaximumkoppel       

e-XDi 160 dieselmotor

128pk/6,000o/mMaximumvermogen   

160Nm/4,600o/mMaximumkoppel       

e-XGi 160 benzinemotor



Met meer ACTIEVE VEILIGHEIDSSYSTEMEN dan ooit.
De XLV is uitgerust met veel slimme veiligheidstechnologieën die ook te vinden zijn op premiumberlines. 
Sommige van deze state-of-the-artsystemen anticiperen op dreigend gevaar en zorgen voor een gepaste reactie, 
terwijl andere het rijden over het algemeen gemakkelijker en veiliger maken. 

Forward Collision Warning 
(FCW) 
Het FCW-systeem waarschuwt de 
bestuurder voor een mogelijke frontale 
botsing wanneer de bestuurder zich niet 
bewust lijkt van het gevaar. 

Autonomous Emergency Braking (AEB)
Het AEB-systeem remt automatisch wanneer het een 
dreigende frontale botsing vaststelt en de bestuurder niet 
reageert op het gevaar. Het systeem activeert de remmen 
alleen wanneer het voertuig minder dan 60 km/u rijdt. 

High Beam Assist (HBA) 
Het HBA-systeem detecteert de 
koplampen van tegenliggers en 
schakelt het grootlicht uit bij het 
naderen. Het systeem herkent ook 
de achterlichten van voorliggers en 
past het grootlicht aan indien nodig. 

Traffic Sign Recognition 
(TSR)
Het TSR-systeem herkent 
snelheidsborden langs de weg  
en geeft de bestuurder een 
waarschuwing op het scherm. 

Lane Departure Warning (LDW) 
Het LDW-systeem laat een waarschuwings-
signaal weerklinken wanneer de bestuurder, 
door afleiding of slaperigheid, het voertuig laat 
afwijken van zijn rijstrook zonder de 
knipperlichten te gebruiken. 

Lane Keeping Assist (LKA)
Als het voertuig de rijstrookmarkering overschrijdt 
door onoplettendheid van de bestuurder, zal  
het LKA-systeem automatisch de controle  
over het stuur overnemen en het voertuig  
opnieuw binnen de rijstrook sturen. 

Collision warning

LDWS

Collision warning

LKAS

* De bovenstaande systemen zijn ontworpen om het rijcomfort en de rijveiligheid te bevorderen, maar het is mogelijk dat ze niet in 
alle omstandigheden werken. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie. 

STAP 1
Voertuig gedetecteerd vooraan 

STAP 2
Bestuurder gewaarschuwd voor dreigend gevaar 

STAP 3
Systeem neemt tijdelijk controle over de remmen over 

STAP 3
Systeem neemt 
tijdelijk controle  
over het stuur over 

STAP 2
Bestuurder 
gewaarschuwd voor 
verlaten van rijstrook 

STAP 1
Rijstrookmarkering 
gescand vooraan 
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VEILIGHEID VAN TOPNIVEAU.

01 Hill Start Assist (HSA)
02 Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
03  Remweg: grote schijfremmen voor- en achteraan 

garanderen een krachtige remwerking onder alle 
mogelijke omstandigheden. Schijfremmen  
(Vooraan geventileerd, achteraan vol)

1

2
4

3
5

De elektronische stabiliteitsregeling houdt de wegomstan-
digheden en de status van de auto voortdurend in het oog 
en regelt het motorvermogen en de remmen wanneer de 
bestuurder de controle dreigt te verliezen. Het ESP-systeem 
omvat een ABS, een actieve koprolbescherming, een  
antispinregeling en een remkrachtregeling om de remwerking 
van de XLV te optimaliseren.

Elektronische stabiliteitscontrole (ESP)

Dubbele gordelspanners

1. Frontale airbag voor de bestuurder 
2. Knieairbag voor de bestuurder 
3. Frontale passagiersairbag
4. Zijairbags vooraan (links en rechts) 
5. Gordijnairbags (links en rechts) 

Ultrasterke stalen platen op tien belangrijke plaatsen in 
het frame om de inzittenden nog beter te beschermen.

01 02

03

17

41.6m

*Gebaseerd op interne testresultaten (aan een snelheid van 100 km/u)
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1. Zonnewerende voorruit
2.  Elektrische bestuurdersruit met 

klembeveiliging
3.  Sportieve dakspoiler met LED-remlicht
4.  Projectiekoplampen met LED-dagrijlichten 
5.  Mistlichten vooraan

6.  A-stijl met glanzend zwarte afwerking
7.  C-stijl met glanzend zwarte afwerking
8.  Stijlvolle dakrails
9.  Elektrisch schuifdak met klembeveiliging 
10.  Bandenherstelkit
11.  LED-achterlichtblokken

12.  Mistlicht achteraan
13.  Reflector achteraan
14.  Achteruitrijcamera en monitor
15.  Audiobedieningstoetsen op het stuurwiel
16.  Cruise control
17. Instrumentenpaneel met 3.5” boordcomputer

18.  Navigatiesysteem met 7” display
19.  2 DIN-audiosysteem met MP3-speler en 

iPod / iPhone-aansluiting (met RDS)
20.  USB- en HDMI-ingangen / USB- en Aux-ingangen
21.  Volautomatische airco met twee zones 
22.  Programmeerbare airco-instellingen

23.  Volautomatische airco met twee zones, 
temperatuursensor en digitale display

24.  Regen- en lichtsensor + Safety Pack
25.  Schakelaars koplampen en automatische 

ruitenwissers
26.  Smart key & uitklapsleutel

27.  Zonnebrilhouder
28.  Handschoenkastje
29.  Open legplank op het dashboard
30. Opbergvak in middenconsole
31. Armsteun met opbergvak in middenconsole
32.  Kaartvak en flessenhouder in de zijdeuren achteraan

STIJL, COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK 
TOT IN HET KLEINSTE detail.
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uitrustingSlijst. MY17

VEILIGHEID
• Frontale airbags met uitschakelbare passagiersairbag
• Laterale airbags voor inzittenden vooraan
• Gordijnairbags voor inzittenden voor- en achteraan
• Antiblokkeersysteem remmen (ABS)
• Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
• Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
• Projectiekoplampen met LED dagrijlichten (DRL)
• Active Rollover Protection (ARP)
• Emergency Stop signal System (ESS)
• Wegrijhulp op helling (HSA)
• ISOFIX bevestigingspunten voor kinderstoelen achter
• Immobilizer

EXTERIEUR
• 16’’ stalen velgen met wieldeksels met 205/60 R banden
• Verwarmbare en elektrisch bedienbare buitenspiegels 
• Deurgrepen in koetswerkkleur

INTERIEUR
• Zetels met kwalitatieve stoffen bekleding
• In één beweging neerklapbare achterbank in 60:40 verdeling  

met centrale armleuning inclusief bekerhouders
• Centrale armsteun voor met geïntegreerd opbergvak
• Zilverkleurige deurgrepen
• Drempelbescherming vooraan
• Zonneklep met make-up spiegeltje
• Verwijderbare asbak
• In hoogte verstelbare kofferplank en zijdelings bagagevak

COMFORT
• Cruise control
• Parkeersensoren achteraan
• Manuele airconditioning
• Elektrische stuurbekrachtiging
• Stuurwiel met 3 rijmodi (Normaal, Comfort, Sport)
• Elektrisch bediende ruiten voor en achter
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Inklapbare sleutel
• Achterruitenwisser met interval
• Bandenherstelkit

TECHNOLOGIE EN AUDIO
• Radio (met MP3 en Bluetooth met handenvrije functie)  

met 6 luidsprekers
• USB en AUX aansluiting voor MP3 speler

VEILIGHEID
• Knie-airbag voor bestuurder
• Automatisch noodstopsysteem (AEBS)
• Forward Collision Warning (FCW)

EXTERIEUR
• 16’’ aluminium velgen met 205/60 R banden
• Mistlichten vooraan

INTERIEUR
• Lederen stuurwiel
• In de hoogte verstelbare bestuurderszetel
• Bagagecover
• Verchroomde deurgrepen
• Zonneklep met make-up spiegeltje en verlichting

COMFORT
• Licht- en regensensor
• Telescopisch stuurwiel (in diepte verstelbaar)
• Zetelverwarming vooraan

TECHNOLOGIE EN AUDIO
• 7’’ Touch screen met audio-functie (radio en MP3), achteruitrijcamera 

(deze vervangt de parkeersensoren achteraan), Bluetooth met handenvrij 
functie, USB en HDMI poort 

EXTERIEUR
• 18’’ aluminium velgen met 215/45 R banden
• Zilverkleurige dakrails
• Verwarmbare en elektrisch bedienbare en inklapbare buitenspiegels  

met geïntegreerde LED richtingaanwijzers
• Privacy glass achteraan
• Dakspoiler met geïntegreerd derde remlicht met LED verlichting

INTERIEUR
• Zetels met lederen zetelbekleding, geventileerde zetels vooraan 

(bestuurder en passagier) en elektrisch bediende bestuurderszetel 
vooraan

• Stuurverwarming

COMFORT
• Automatische dual-zone airconditioning
• Parkeersensoren voor- en achteraan

TECHNOLOGIE EN AUDIO
• TomTom audio- en navigatiesysteem incl. 7’’ touch screen, 

achteruitrijcamera, Bluetooth met handenvrij functie, radio en MP3, USB 
en HDMI poort

• Keyless-go systeem met Start/Stop knop

CRYSTAL QUARTZ = CRYSTAL ± sapphire = quartz ±

STYLE PACK
• Verwarmbare en elektrisch bedienbare en inklapbare buitenspiegels met 

geïntegreerde LED richtingaanwijzers
• Zilverkleurige dakrails
• 18’’ aluminium velgen met 215/45 R banden
• Privacy glass achteraan
• Dakspoiler met geïntegreerd derde remlicht met LED verlichting

NAVIGATION PACK
• TomTom audio- en navigatiesysteem incl. 7’’ touch screen, 

achteruitrijcamera, Bluetooth met handenvrij functie, radio en MP3, USB 
en HDMI poort 

SAFETY PACK
• HID koplampen
• Lane Departure Warning (LDW)
• Lane Keep Assist (LKA)
• High Beam Assist (HBA)
• Traffic Sign Recognition (TSR)
• Supervision dashboard met instelbare kleuren

OPTIEPAKKETTEN SAPPHIRE:
OPTIEPAKKETTEN QUARTZ:
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teChnisChe gegeVens. MY17

De weergegeven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemiddelde waarden gemeten volgens de NEDC-cyclus;
deze kunnen variëren afhankelijk van wegomstandigheden en het rijgedrag van de bestuurder. / *ISG = Start/Stop systeem

MOTOR BENZINE 1.6L e-XGi160 DIESEL 1.6L e-XDi160

OVERBRENGING 2WD AWD 2WD AWD

AANGEDREVEN  WIELEN 6MT 6AT 6AT 6MT 6AT 6MT 6AT

A
FM
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G
EN

Totale lengte mm 4440

Totale breedte mm 1789

Totale hoogte mm 1605 (1635)

Spoorbreedte
Voor mm 1.555

Achter mm 1.555

Overhang
Voor mm 865

Achter mm 975

Wielbasis mm 2.600

Aanrijhoek ° 20

Afrijhoek ° 20,8

Overschrijdingshoek ° 17

Bodemvrijheid mm 167

Draaistraal m 5.3

Tankinhoud L 47

G
EW

IC
H

T

Max. toegelaten gewicht kg 1.870 1.950 1.970 2.060

Leeggewicht kg 1.315 1.345 1.450 1.405 1.425 1.505 1.535

Max.  
aanhanger- 
gewicht

geremd kg 1.000 1.500

ongeremd kg 500

M
O

TO
R

Brandstof - Benzine Diesel

Cilinderinhoud cc 1.597

Boring x slag mm 76 x 88

Compressieverhouding - 10.5 : 1 15.5 : 1

Aantal cilinders - 4 in lijn

PR
ES

TA
TI

ES Maximumvermogen
kW/opm 94.1 / 6.000 84.6 / 3.400-4.000

pk/opm 128 / 6.000 115 / 3.400-4.000

Maximumkoppel Nm/opm 160 / 4.600 300 / 1.500-2.500

Topsnelheid km/h 178 172 172 170 174 170 174
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CO2 (gecombineerd) g/km 165 (159 met ISG*) 176 184 121 (117 met ISG*) 154 131 (127 met ISG*) 164

Gemengde cyclus L/100km 7,1 (6,8 met ISG*) 7,6 7,9 4,7 (4,5 met ISG*) 5,9 5,1 (4,9 met ISG*) 6,3

Stad L/100km 9,5 (9,0 met ISG*) 10,3 10,8 5,4 (5,1 met ISG*) 7,5 5,7 (5,4 met ISG*) 7,9

Buiten stad L/100km 5,6 (5,5 met ISG*) 6 6,2 4,2 (4,2met ISG*) 4,9 4,6 (4,6 met ISG*) 5,3

Uitstootnorm - Euro 6

AFMETINGEN  (mm)

1,555

1,555
1,798

2,600

1,605
(1,635)

4,440
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VELGEN INTERIEUREXTERIEURKLEUREN

01 /  16” stalen velgen met 
wieldeksels

02 / 16” aluminium velgen
03 /  18” aluminium velgen 

“Diamond Cut”

01 / Zwart interieur en zetels
02 / Beige interieur en zetels

03

WAA
Grand White

LAK
Space Black

SAI
Silent Silver

RAM
Flaming Red

ACT
Techno Gray

BAS
Dandy Blue

OAT
Jazz Brown

GAL
Galaxy Green
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Wie SsangYong tot SsangYong maakt, dat bent u. OK, u hebt misschien niet meegewerkt aan de 
assemblage van onze modellen, maar u vormt wel degelijk de drijfveer van hun creatie. Tivoli, XLV, 
Korando, Rodius, Rexton W, Actyon Sports… daar bent u de motor van! Alles begint bij u, uw 
verwachtingen, uw vereisten. Dat is een keuze die SsangYong bewust op zich neemt. Omdat u nu 
eenmaal geen concessies hoeft te doen op kwaliteit, maken wij in al onze modellen het beste van 
onze technologische know how en automobielervaring voor u toegankelijk. 
Rijden in SsangYong, da's gaan voor het strikte maximum.

www.facebook.com/ssangyongbelux

    Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004) op www.ssangyong.be 
SsangYong Motors Middle Europe N.V. verkoopt zelf niet rechtstreeks aan de consument. Sommige in deze brochure afgebeelde uitrustingselementen worden als optie aangeboden en zijn niet altijd beschikbaar op alle modellen of op alle markten. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. 
Gelieve uw plaatselijke verdeler te contacteren om de meest recente informatie te verkrijgen. SsangYong Motors Middle Europe N.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele drukfouten. V.U.: SsangYong Motors Middle Europe N.V., Pierstraat 231, B-2550 Kontich, ondernemingsnummer: 0829.189.355

SsangYong Motors Middle Europe N.V.
Pierstraat 231
BE-2550 Kontich
info@ssangyong.be - info@ssangyong.nl
www.ssangyong.be - www.ssangyong.nl
Ondernemingsnummer: 0829.189.355

C
A

TX
LV

B
17

11
N

L


