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BAIC, een gedurfde aanpak
BAIC Motor Group is een Chinees staatsbedrijf, gevestigd in Beijing en actief
sinds 1958. Buiten personenwagenfabrikant BAIC Motors behoren ook BAW en
vrachtwagenconstructeur Foton tot de BAIC Motor Group.

Sinds 2002 produceert BAIC alle Hyundai voertuigen voor de Chinese markt in haar fabrieken. Omwille van de door BAIC
geleverde kwaliteit kiest het Duitse Mercedes-Benz er tevens voor om al hun voertuigen voor de Chinese markt te laten
fabriceren in BAIC fabrieken.
Medio 2009 kocht BAIC alle technische knowhow van het failliete Saab. Hierdoor hebben ze onmiddellijke toegang tot de
hoogtechnologische kennis van de Zweden inzake turbo-motoren evenals alle actieve- en passieve veiligheidssystemen.

Alle modellen uit de X-serie (X35 en X55) worden gebouwd op een Mercedes-Benz Tech platform en beschikken over
moderne EURO6 motoren van Mitsubishi origine.
Jaarlijks produceert BAIC 2.250.000 voertuigen van de verschillende automerken.
Sinds 2017 staat BAIC Motor Group op de 124e plaats van de Fortune500-list bedrijven. In 2019 kocht BAIC 10% van de
aandelen van de Duitse groep Daimler, de groep achter Mercedes-Benz.

BAIC’s motto is kwaliteit tegen betaalbare prijzen.
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BAIC heeft het volste vertrouwen in haar producten en geeft 5 jaar volledige garantie,
bumper tot bumper, en dit zonder kilometerbeperking.
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De BAIC X55 gebruikt de nieuwe “Offspace” designtaal van BAIC. Het is een echte SUV die wordt gekenmerkt door
geavanceerde technologie, goede kwaliteit en een betaalbare prijs. Maar ook door de stoere, scherpe karakterlijnen, die
oplopend zijn naar de achterkant van het koetswerk. Hij werd net als andere BAIC’s gebouwd op een Mercedes-Benz Tech
platform en is uitgerust met een moderne 1.5l en 100 KW turbobenzinemotor die voldoet aan de Euro 6-norm. Met zijn
modern en oogverblindend design weet de X55 een blijvende indruk te maken.

De mid-size SUV van BAIC
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Klaar voor elke
weg
Stijl, comfort en veel ruimte voor de passagiers zijn slechts enkele kenmerken van de
X55. Deze 5-zits SUV is dan ook de ideale compagnon voor al je verre en minder verre
verplaatsingen. In de stad, maar ook voor leuke weekendjes op het platteland.

Met een lengte van 4,405m en een wielbasis van 2,67m tovert de X55 elke hobbelige weg om
in een comfortabele rit op een egaal wegdek. Start een nieuw avontuur achter het stuur van de
X55.
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Welkom i n uw thui s weg van hui s
De digitale cockpit zorgt voor een duidelijke en moderne weergave van alle nodige informatie over de cruise control en het
volgende onderhoudsinterval. Maar ook gegevens als de snelheid, boordcomputer en vermoeidheidsindicator zijn in een
oogwenk beschikbaar.
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De kracht om te slagen
De X55 is gebouwd op een Mercedes-Benz Tech platform, de ophanging vooraan bestaat uit een onafhankelijke
ophanging van het MacPherson type, achteraan wordt er gebruik gemaakt van een multi-link ophanging. De motoren
zijn moderne 4-cylinder Euro6 Mitsubishi turbo-motoren met een cilinderinhoud van 1498cc en een vermogen van
100Kw (136PK). Leverbaar handgeschakeld 6 versnellingen of CVT automaat.
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Chari smati sch design
De X55 inspireert met zijn modeontwerp, goede kwalititeit, geavanceerde technologie en
betaalbare prijs. De hoge kwaliteitsstandaard is gebaseerd op de samenwerking tussen BAIC
en Mercedes-Benz.
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Inteligente sleutel

Comfort voor de bestuurder

Dankzij de intelligente contactloze sleutel en een

Zowel de elektrisch verstelbare buitenspiegels als de 4

eenvoudige druk op de start-stop knop, ben je in een

elektrische ramen zijn makkelijk door de bestuurder te

mum van tijd onderweg.

bedienen zodat hij steeds gefocust blijft op de weg.

Entertainmentsysteem
Het entertainmentsysteem bedien je eenvoudig via een centraal geplaatst hoogwaardig 9” LCD-scherm. Ook
de achteruitrijcamera, die u in de krapste parkeerplaatsen loodst, wordt op dit scherm weergegeven waarbij
gebruik wordt gemaakt van dynamische lijnen om u nog beter te begeleiden bij het parkeren.
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Panoramisch dak
Het panoramisch open dak opent nieuwe
horizonten. Het glazen dak zorgt voor een in
licht badend interieur. Bij te fel zonlicht biedt
een elektrisch zonnescherm bescherming.
Het zonnedak strekt zich uit over de
hoofden van de passagiers en geeft de X55
een verfijnde toets. Het elegante glazen
openklapbare schuifdak is uitgerust met een
anti-klembeveiliging.

Multifunctioneel stuur
Dankzij het multifunctioneel stuurwiel wordt alles nog een beetje
makkelijker. Bediening van de radio of cruise control, raadpleging
van de gegevens op de boordcomputer of een telefoongesprek
voeren … dit is allemaal mogelijk via een simpele bediening op
het multifunctioneel stuur.
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Stijlvol dashbord
U voelt zich onmiddellijk thuis in de X55. Het interieur is modern en compleet. Eyecatcher is het stijlvolle
dashbord, met alle schakelaars en functies binnen handbereik. Kwaliteit die je ziet en voelt. Een strak interieur
voor het hele gezin. Mama en papa blij, dus de kinderen ook blij.

Ruimtelijkheid
Neem meer mee dan het hoogst noodzakelijke. De X55 is alles
behalve krap binnenin en biedt u en uw passagiers een uitermate
comfortabele rit. Met zijn uniek geconfigureerd interieur, zijn
ruime afmetingen en zijn neerklapbare achterzetels beschikt u
steeds over een ruime en veelzijdige omgeving.
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Isofix

C-Ncap

ISOFIX is de meest veilige, gemakkelijke en

De C-NCAP is een standaard van crashtests

snelste manier om een autostoeltje op de

voor auto’s om aan te geven hoe veilig een

juiste manier in je auto te bevestigen, zonder

auto is in geval van een botsing. De C-NCAP

het gebruik van de autogordel. Dankzij ISOFIX

veiligheidstest werd onlangs vernieuwd, met

houden we ook onze kleinste reizigers veilig.

nog strengere veiligheidscriteria. De strenge
C-NCAP-crashtest is het beste bewijs dat ook
BAIC investeert in uw veiligheid.

Pagina 15

Zijn stoere uiterlijk

Sportief en aerodynamisch ontwerp

Chrome dakrailing en raamlijsten

Mooi vanbinnen en vanbuiten. Met duidelijke lijnen en een

Details doen ertoe. Een extra sportieve, maar zeker ook

opvallend grilledesign geeft de X55 blijk van zijn sportieve

chique uitstraling voeg je aan je X55 toe met de chrome

karakter en stoere inborst. Allround aantrekkingskracht.

dakrailing en raamlijsten.
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Verlicht je weg
Helderder en efficiënter. Altijd het juiste licht met de LED-koplampen en de LED-dagrijverlichting die
eveneens zorgen voor zijn karakteristieke look. Een eigentijds design en moderne efficiëntie gaan hand
in hand.

Alu velgen
Elegantie alom. Afhankelijk van de uitvoering zorgen de 17”
of 18” alu velgen voor dat dynamische kantje.
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LPG
LPG of liquified petroleum gas komt vrij bij zowel de
ontginning van aardolie als tijdens het raffinageproces van
diezelfde aardolie.
Deze brandstof gebruikt bewezen techniek, bestaat meer
dan 60 jaar en heeft een landelijk dekkend netwerk met
meer dan 600 tankstations. In Nederland vindt u circa
1200 tankstations en in de hele EU kan u terecht in meer
dan 35000 tankstations.
LPG garandeert een volledige verbranding zonder
afvalstoffen, er is geen vrijgave van lood en zwavel in de
atmosfeer.
Wist u dat LPG tot de alternatieve brandstoffen behoort
die steun krijgen van Europa? Dankzij zijn ecologische
troeven, vlotte beschikbaarheid en lage prijs aan de pomp
is LPG vandaag hét alternatief om de vervuiling in onze
steden te beperken.
De combinatie van benzine met LPG verdubbelt
simpelweg uw autonomie.
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CNG
Naast het reeds jaren gekende LPG is er sinds een aantal jaren ook CNG of gecomprimeerd aardgas verkrijgbaar op de
markt. Eigenlijk is dit niets anders dan het gekende “huisgas” waarmee u kookt of uw woning verwarmt, maar dit in een
gecomprimeerde vorm voor gebruik in de auto. CNG staat voor Compressed Natural Gas. Die compressie kan in een
openbaar tankstation of zelfs thuis of op het bedrijf gebeuren.
Sinds enige tijd wordt CNG actief gepromoot door de overheid en is er momenteel een groeiend netwerk van circa 135
tankstations. Het is de doelstelling dit tegen 2025 te brengen naar circa 300 tankstations. België telt ondertussen ongeveer
16000 ingeschreven CNG wagens. Verschillende constructeurs zien meer toekomst in deze technologie dan in de
elektrische auto.
Een typisch kenmerk voor aardgas is de schone verbranding ervan. Dit zorgt voor minder schadelijke emissies, maar ook
voor een langere levensduur van de motor. Extra pluspunt is dat de motorolie minder snel vervuild.
Wist u dat aardgas gewoon kan worden aangevoerd via de bestaande gasleidingen? Er zijn dus geen vrachtwagens nodig
om een tankstation te bevoorraden. Tanken gaat trouwens even snel als de klassieke brandstoffen, veel sneller dus dan het
opladen van een elektrische auto.
De combinatie van benzine en CNG zorgt
voor een totale autonomie van circa 1000
km. Daarnaast worden CNG-voertuigen ook
toegelaten in ondergrondse garages, dit in
tegenstelling tot wagens uitgerust met LPG.
De BAIC X55 is trouwens ook klaar voor het
toekomstige bio-gas.
Samengevat: de overschakeling van de meer
vervuilende brandstoffen naar LPG of CNG is de
sleutel tot het bekomen van een balans tussen
schonere en betaalbare energie.
Hierdoor kan de BAIC X55 beschouwd worden
als een ecologische SUV.
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Comfort en Binnenruimte

Allerlei

Aanduiding buitentemperatuur

5 deuren

Instaplijsten

6 Versnellingen

Elektrische buitenspiegels

Chroomlijsten

Elektrische ramen voor en achter

Dakrails

Bestuurderszetel in hoogte verstelbaar

Dakspoiler achteraan

Verwarmde achterruit

Afdekking kofferruimte

Interieurfilter

Achterbank neerklapbaar 60/40

Keyless entry

Alu velgen 17” met banden 255/55R17 in bi-color

Keyless-go

Buitenspiegels in zwarte hoogglans

Automatische airco

Dubbele bekerhouder met afdekrol

Stuur in de hoogte verstelbaar

Chrome verluchtingsmonden

Armsteun vooraan

Voor- en achterdiffusor in grijze metaallak

Multi-functioneel stuur
Zetelbekleding stof antraciet
Sport-stuurwiel
Variabele bodem koffer
Centrale vergrendeling met 2 afstandbedieningen
Elektrische handrem
Chrome beschermstrips onderaan de deur
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Veiligheid en Ecologie

Multimedia en Communicatie

5 Hoofdsteunen

Aux-in

ABS (anti blokkeersysteem)

Bluetooth

Alarmsysteem

Boordcomputer

ASR (Automatic Stability Control)

MP3

Passagiersairbag uitschakelbaar

Music streaming (geïntegreerd)

Parkeersensoren achteraan

Radio met 6 luidsprekers (Panasonic)

Parkeercamera achteraan

Touchscreen 9” 22 cm

Elektronische immobiliser

USB aansluiting

Reservewiel (noodwiel)
ESP (Electronic Stability Program)
Hill Holder functie
ISOFIX voorzieningen voor kinderstoeltje
LED achterlichten
Licht- en zichtpakket
Mistlichten
Bandendrukcontrole systeem
Stuurbekrachtiging
Zomerbanden
Sportzetels
Stabiliteitssysteem
Dagrijlicht LED
Tractie systeem
Buitenspiegels met geïntegreerde knipperlichten
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Luxury Pack
- Automatische versnellingsbak (CVT)

- 18” alu velgen met 225/50/18 banden

- Hoogwaardige kunstlederen zetels

- Zij-airbags

- Panoramisch open dak

- Automatische koplampactivering en -uitschakeling

- 7” display digital cockpit

- NOVA full led-koplampen

- Verwarmde buitenspiegels

- Welcome light aan de deuren

- Cruise control
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Technische gegevens
Cylinderinhoud: 1498cc

Leeggewicht: 1465 kg (MT) / 1505 kg (CVT)

Motorfabrikant: Mitsubishi

Wielen: 225/55/17 (MT) of 225/50/18 (CVT)

Vermogen: 100Kw

Wielbasis: 2665 mm

DIN PK: 136 pk

Totaal rijklaar gewicht: 1850 kg

Emissienorm: Euro 6D

Tankinhoud: 55 L

Benzine

Gecombineerd verbruik: 7,1 l / 100 km

Koppel 210 NM / 4000

CO2-uitstoot gecombineerd: 167 – 188 g / km (WLTP)

Topsnelheid: 190 km/u

6 versnellingen handgeschakeld of automatische versnellingsbak CVT

L / B / H: 4405 mm x 1809 mm x 1685 mm
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Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk. Door de
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verschillende druktechnieken kunnen kleuren in deze brochure afwijken van de werkelijke kleuren.
Opties en modellen kunnen verschillen per land. Ga voor de meest recente en correcte informatie
langs bij uw dealer. In de showroom kan u ook de werkelijke kleuren ontdekken.

www.njord.be

GARANTIE
Zonder KM-beperking

Designed & printed by

