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Újdonság, 
amit nem tesz 
azonnal azo-
nosíthatóvá a 
márkajelzés

Nem kell félni az ismeretlentől

Nem tolakodó, de markáns külsővel érkezett 
Európába a negyedik generációs Korando

FOTÓK: PINTI ATTILA

E
nyhe bizonytalan-
sággal társult nagy-
fokú kíváncsiság – a 
Korandóval töltött 
napokat ez jellemez-
te a forgalomban, az 

autómosónál, parkoláskor, ki- és 
beszálláskor. Olyan újdonság, amit 
nem tesz azonnal azonosíthatóvá a 
márkajelzés, ez pedig akaratlanul is 
odavonzza az embereket, sofőrtársa-
kat a hobbiterepjáró mellé. „Kínai?” 
– a kérdés többször is elhangzott, a 
nemleges válaszra pedig sokszor ér-
kezett hasonló reakció: „elhiszem, 
ahhoz túl minőséginek tűnik”. Igaz, 
a Ssangyongnak volt egy rövid borús 
időszakában kínai többségi tulajdo-
nosa, de a viharfelhőket az új birto-
kos, az indiai Mahindra a befektetett 
pénzügyi-szakmai segítséggel elosz-
latta, és új korszakot vezetett be a 
dél-koreai székhelyű gyártónál.

Feledtetni a múlt formáit

Erre az új korszakra szükség is volt, 
hiszen hiába működött együtt régeb-
ben a Ssangyong mások mellett a 
Mercedes-Benzzel, az egyébként mi-

nőségi autókról mégsem a megbízha-
tóságuk maradt meg az emberekben. 
Sokkal inkább a Kyron sokkoló, cí-
merpajzs alakú hátsó lámpája, illetve 

a Musso és Rodius értelmezhetetlen 
formavilága égett a nép retinájába, 
gyakorlatilag gátat szabva a sikerek-
nek – igen, a külső bizony gyakran 
többet számít, mint a műszaki tarta-
lom.

Aztán elkezdtek jönni a frissített 
típusok: az új Rexton, akárcsak a Ti-
voli vagy az XLV, már a „fi nnyás”, le-
tisztult vonalvezetésű külsőhöz szo-
kott európai szemnek is tetszetősre 
sikerült. A Korando tulajdonképpen 
feltette az i-re a pontot: a klasszikus 
éles vonalak, markáns szélesítések 
jellemezte kategóriabeli sajátossá-

gokat mesterien ötvözve, ehhez nem 
egyszerűen jó, hanem kimagasló 
összeszerelési minőséget társítva, 
rendhagyó belső kényelmet kínálva 
megmutatta, hogy a típussal bizony 
érdemes számolni.

A legeurópaibb keleti

Míg a konkurens – és szintén dél-ko-
reai – Hyundai Tucson vagy Kia Spor-
tage tervezői a gömbölyű idomokat 
részesítették előnyben, a Korando 
inkább beállt az „európaibb” vonal-
ba: a klasszikus vonalvezetésű test 

Az „idegennel” szembeni előítéletek leküzdése az autóiparban is ke-
mény kihívások elé állítja a gyártókat, főleg ha Európában kell helytáll-
ni. Ezt véve alapul a viszonylag ismeretlen dél-koreai Ssangyong sincs 
könnyű helyzetben, annak ellenére, hogy néhány típussal hosszú ideje 
jelen van az öreg kontinensen. Az igazi kitöréshez azonban most minden 
körülmény adott: itt az új Korando, a kompakt szabadidőautó, amellyel 
egyébként egyik „tősgyökeres” európai gyártó sem vallana szégyent.

Ssangyong Korando




