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Denk, leef en beleef.
Ga verder en geniet van elke stap. Waar je heen gaat? Dat is jouw keuze, maar één
ding is zeker, DFSK brengt je. De juiste keuzes hebben wij al gemaakt.
Samen staan we klaar voor morgen. DFSK werd in juni 2003 opgericht als een joint
venture tussen de Sokon Group en Dongfeng Motor.
Samenwerken, daar zit toekomst in!
Sinds de 1e wagen in 2005 van de band rolde, heeft het bedrijf zijn activiteiten
uitgebreid naar meer dan 70 landen. De cumulatieve verkoop van DFSK-voertuigen
heeft ondertussen meer dan 4 miljoen eenheden bereikt.
De belangrijkste producten van DFSK zijn onder meer conventionele SUV’s en MPV’s.
Dit gamma wordt de laatste jaren versterkt door volledig elektrische voertuigen,
evenals energiebesparende milieuvriendelijke motoren voorzien van de meest
moderne nieuwe brandstoffen zoals LPG, CNG of Bio GAS.
Waar gaan we samen heen?
De onderdelen komen uit een belangrijke samenwerking tussen DFSK en diverse
internationale leveranciers om de productkwaliteit te garanderen en zo de eersteklasnorm te bereiken.
De kernwaarde van DFSK is het maken van hoogwaardige producten van
wereldklasse.
De wereld ligt aan je voeten, aan onze wielen, aangedreven door onze samenwerking.
Kom mee, ontdek en geniet.
Want samen zijn we klaar voor morgen.
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Ben je klaar voor meer?
Met zijn opvallend design biedt de Fengon 5 zoveel meer dan je verwacht. Een auto die
gewaagd is en energie uitstraalt door zijn jong en stijlvol imago. Met zijn moderne functies
geeft hij je meer comfort en een betere veiligheid, dit terwijl je er als bestuurder toch alle
plezier aan beleeft.
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Een ultracomfortabele SUV met een uniek
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karakter

Stoer, stijlvol en ruim
Met zijn sportieve design springt de Fengon 5 zo in het oog, waar u zich ook bevindt. Zijn
gestroomlijnde contouren en stoere accenten zoals de specifieke Fengon 5-grille hebben er
een verfijnd model van gemaakt dat de opwinding en de elegantie van een coupé
combineert met de praktische verfijning van een SUV. Of hij nu de stad doorkruist of
landwegen verlaat, op de snelweg rijdt of op uw oprit is geparkeerd, de Fengon 5 ademt een
perfecte combinatie van sportiviteit en stijl uit.
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AUTO HOLD VS DRIVE MODE SELECTION
Dankzij de Auto Hold-functie (automatisch aanhouden van de
remdruk) moet de voet niet op de rempedaal gehouden worden of
moet de parkeerrem niet worden ingeschakeld bij
langere of herhaalde stops.
Bovendien vereenvoudigt het systeem het vertrekken op een
helling. Zodra de wagen stilstaat, wordt de uitgeoefende remdruk
aangehouden wanneer de voet van het rempedaal gehaald wordt.

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
Om te kunnen genieten van een dynamische rijstijl, biedt de
Fengon 5, die standaard uitgerust is met een automatische
versnellingsbak, u de mogelijkheid te kiezen uit 3 verschillende
aandrijfmodi:
- Comfort:
- Sport:
- Winter:

voor dagelijks verkeer
voor liefhebbers van een sportievere rijstijl
voor het rijden bij slecht en winters weer
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LED BOCHTVERLICHTING

FULL LED-KOPLAMPEN

LED REM- EN ACHTERLICHTEN

De mistlampen zijn voorzien van de functie

De opvallende LED koplampen en kenmerkende

De zin voor detail is erg bepalend voor de frisse

bochtverlichting, zodat de lampen bij het nemen

LED dagrijlichten zorgen ervoor dat de weg

look van de Fengon 5. De standaard LED-

van een scherpe bocht automatisch activeren.

die voor u ligt altijd duidelijk zichtbaar is.

lampen branden sneller, hebben een langere

Hierdoor wordt de zijkant en/of de berm van

levensduur en zijn een pak zuiniger dan

de weg beter zichtbaar waardoor de veiligheid

traditionele lampen.

verhoogt.

LED IN- EN UITSTAPVERLICHTING

GEÏNTEGREERDE DASHCAM

REGENSENSOR

De heldere LED portierverlichting met het Fengon

De standaard geïntegreerde dashcam is een kleine

Dankzij de regensensor past de intelligente

-logo die automatisch aan- en uitschakelt

camera met een brede beeldhoek die elke

ruitenwisser zijn snelheid aan naarmate de

bij het openen en sluiten van de deuren zorgt voor

verkeerssituatie vastlegt en voorziet van een dag-

hoeveelheid water die er op de raam valt. Zo

dat extra glamoureuze detail.

en uurstempel. Hij zorgt voor onbetwistbaar bewijs

geniet je steeds van optimale zichtbaarheid.

bij een ongeval, maar ook voor leuke beelden als je

10

op road trip bent.
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Lederen interieur met zetelverwarming
Het rijplezier in de ruime Fengon 5 kent geen grenzen. De ergonomische,
comfortable zetels bezorgen je een maximum aan bewegingsvrijheid.
Daarnaast zijn de beide voorzetels volledig elektrisch verstelbaar.
Bij koud weer zijn de voorzetels verwarmbaar via het centrale
bedieningspaneel van de airco.
13

Prikkeling van uw tastzin
Aan de binnenkant wachten opwinding en verfijning voor zowel de chauffeur als de passagiers. Van de
stijlvolle zetels tot het gebruik van hoogwaardige materialen binnenin, de Fengon 5 heeft tal van troeven
waardoor u zich er meteen thuis voelt. De ergonomische cockpit is volledig op de bestuurder gericht en alle
functies kregen een plaats die zorgt voor optimaal gebruiksgemak.
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AUTOMATISCHE KLIMAATREGELING
De automatische airco en de standaard verwarmde lederen voorzetels zijn eenvoudig te bedienen met een simpele
druk op de touchscreen van het centraal bedieningspaneel.
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Panoramisch open dak
Geniet van een fris windje dankzij het standaard panoramisch open dak dat u door
eenvoudig drukken op een knop opent en weer sluit.
Bij te fel zonlicht biedt een elektrisch zonnescherm bescherming voor alle inzittenden.
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ELEKTRONISCHE ACHTERKLEP
Elke rit voelt als vakantie. De Fengon 5 is ontworpen met het oog
op comfort. Hij is zo ontworpen dat elke rit verbazingwekkend vlot,
praktisch en moeiteloos verloopt. Sleutelloze technologie zoals
de elektrische achterklep of de keyless entry zorgen ervoor dat u
gewoon instapt en geniet.

ACHTERUITRIJCAMERA
Een geïntegreerde camera aan de achterkant van de wagen is
standaard. De beelden worden weergegeven op het scherm van het
radio-navigatiesysteem.
De achteruitrijcamera maakt het niet alleen mogelijk om obstakels
achter de auto te detecteren, maar eveneens om een persoon op te
merken die anders buiten het gezichtsveld blijft. De bestuurder kan
gedurende het hele manoeuvre zijn blik naar voren gericht houden,
wat zorgt voor meer comfort. De beelden van de camera worden
aangevuld met hulplijnen op het scherm.
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KEYLESS ENTRY & DRIVE - START STOP
De slimme sleutel ontgrendelt en sluit je auto handenvrij en met de startstopknop zet je de motor aan of uit met een
simpele druk op de knop.
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Sportiviteit en styling op hoog niveau
De nieuwe Fengon 5 tilt sportiviteit en styling naar een hoger niveau, met
verfijning en opvallende details waar u maar kijkt. De versnellingspook met
chroomafwerking werd afgewerkt met verfijnde zacht aanvoelende materialen,
voor een nog comfortabelere bediening.
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Veiligheid.
Gemoedsrust is dé sleutel tot rijgenot. Het geavanceerde koetswerk
waarvan de structuur is verstrekt met hoogsterktestaal voor een nog betere
bescherming, staat garant voor uw veiligheid.
Daarnaast worden er bij een aanrijding frontale en zijdelingse airbags
geactiveerd om u en uw passagiers te beschermen.

ISOFIX

C-NCAP

ISOFIX is de meest veilige, gemakkelijke en snelste manier om
een autostoeltje op de juiste manier in je auto te bevestigen,
zonder het gebruik van de autogordel. Dankzij ISOFIX houden we
ook onze kleinste reizigers veilig.

De C-NCAP is een standaard van crashtests voor auto’s om
aan te geven hoe veilig een auto is in geval van een botsing.
De C-NCAP veiligheidstest werd onlangs vernieuwd, met nog
strengere veiligheidscriteria. De strenge C-NCAP-crashtest is
het beste bewijs dat ook DFSK investeert in uw veiligheid.
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Nooit eerder stonden de thema’s energie en klimaat zo sterk in de publieke
belangstelling als vandaag. Aan de hand van aanhoudende klimaatmarsen geeft
een nieuwe generatie jonge Belgen een duidelijk signaal dat het huidige klimaat- en
energiebeleid anders moet.
Het is echter duidelijk dat het louter verhogen van de
energieprijzen niet werkt. Alternatieven kunnen slechts
werken als ze voldoende betaalbaar zijn voor iedereen.
Slechts dan gaan er voldoende mensen bereid zijn om samen
de nodige inspanningen te doen en de verlaging van de CO2uistoot te realiseren.

brandstoffen. In beide gevallen wordt uw DFSK een ‘bi-fuel’auto die zowel op benzine als op LPG of CNG kan rijden. Bij
een koude start wordt de motor automatisch op benzine
gestart. De overschakeling gebeurt automatisch. Van achter
uw stuurpositie kan je ook eigenhandig van de ene op de
andere brandstof overschakelen.

De betaalbare alternatieven zijn nu reeds beschikbaar bij
DFSK. Onze wagens bieden zelfs 2 betaalbare, alternatieve

Beide brandstoffen zijn onmisbare alternatieven in de
energie-transitie.
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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 reeds
60 jaar en heeft een landelijk dekkend netwerk met meer
dan 600 tankstations. In Nederland vindt u circa 1200
tankstations en in de EU staan er 35000 stations ter uwer
beschikking.
LPG garandeert een volledige verbranding zonder
afvalstoffen, er is geen vrijgave van lood en zwavel in de
atmosfeer.
Verder behoort LPG tot de alternatieve brandstoffen
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.
Totaal beschikbare autonomie van circa 1200 km
(benzine en LPG).

Bepaalde Europese landen bieden een sticker aan die
LPG voertuigen toegang verlenen tot de binnenstad, zelfs
tijdens “smog-alarm”.
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CNG
Naast LPG is er sinds enkele jaren ook CNG of gecomprimeerd aardgas. In wezen niets
anders dan het gekende ‘huis-gas’ waarmee u kookt of uw woning verwarmt, maar dit in een
gecomprimeerde vorm voor gebruik in de auto. Vandaar de benaming Compressed Natural Gas.
Die compressie kan in een openbaar tankstation of zelfs thuis of op het bedrijf gebeuren.
CNG wordt actief gepromoot door de overheid en heeft een landelijk netwerk van circa 135
tankstations, waarbij de doelstelling is dit tegen 2025 te brengen tot 300 tankstations. België telt
ondertussen ongeveer 20.000 CNG wagens en verschillende constructeurs zien meer toekomst
in deze technologie dan in de elektrische auto.
Kenmerkend voor aardgas is de schone verbranding ervan. Dit ligt niet enkel aan de basis van
minder schadelijke emissies, maar zorgt er ook voor dat de motor een langere levensduur heeft.
De motorolie wordt minder snel vervuild.
Daarenboven kan aardgas worden aangevoerd via de bestaande gasleidingen. Er zijn dus geen
vrachtwagens nodig om een tankstation te bevoorraden. Tanken gaat even snel als bij klassieke
brandstoffen; veel sneller dus dan het opladen van een elektrische auto.
Totaal beschikbare autonomie van circa 900 km (benzine en CNG). Verder worden CNGvoertuigen ook toegelaten in ondergrondse garages, dit in tegenstelling tot wagens uitgerust
met LPG.
De DFSK Fengon 5 is klaar voor het toekomstige Bio-gas.
Bepaalde Europese landen bieden een sticker aan die CNG voertuigen toegang verlenen in de
binnenstad, zelfs tijdens “smog-alarm”.
Kortom: 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. Zodoende is de
Fengon 5 de enige echte betaalbare, ecologische SUV.
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Overzicht van de opties en eigenschappen
• ABS, EBD, PEPS, EBA, TCS

• Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel 10-voudig

• DBC Down Hill Control

• Elektrisch verstelbare passagierszetel 4-voudig

• Bestuurders- en passagiersairbag

• 3-spaaks stuurwiel D-type style

• Zijdelingse airbags

• Neerklapbare achterstoelen

• In hoogte verstelbaar veiligheidsgordels

• Achterbank met neerklapbare armsteun voorzien van 2 bekerhouders

• Pyrotechnische gordelspanners

• Radio

• Gordelwaarschuwing

• USB

• Elektronische motorbewaking

• Bluetooth

• Antidiefstalalarm

• 10,25 inch display

• Kinderbeveiliging

• Multifunctioneel stuurwiel

• Isofix

• 6 luidsprekers

• Parkeersensoren Voor- en achteraan

• LED-koplampen

• Centrale vergrendeling met afstandsbediening

• Lichtsensor

• Afstandsbediening uitgevoerd in Fengon 5-silhouette

• Dynamische LED knipperlicht

• Ruitenwissers met wisinterval en regensensor

• LED achterlichten met doorlopende LED strook

• Voorruitontdooiing

• Mistlampen voor en achter

• Elektr. verstelbare buitenspiegels geïntegreerde LED

• Bochtverlichting

richtingaanwijzers

• Interieurverlichting met vertraging uit

• Elektrisch inklapbare buitenspiegels

• Automatische airconditioning met microfilter

• Elektrische ramen voor- en achteraan

• Ventilatieroosters voor achterpassagiers (centraal)

• 18 inch aluminium wielen smoke grey met banden 235/50 R18

• Individuele LED leeslamp achteraan voor passagiers

• Reservewiel 165/80 R17

• Keyless entry

• Antenne Haaivin-model

• Keyless start/stop

• Rear diffuser op achterbumper

• Achteruitrijcamera

• Dubbele uitlaat achterbumper

• Achterruitwisser

• Panter grille

• Automatische versnellingsbak (CVT) met autohold-functie aan

• 12V-oplaadpunt voor- en achteraan

verkeerslichten

• Zonnekleppen met spiegel en verlichting

• Hoogwaardige kunstlederen interieur met Fengon 5 logo

• Centrale Armsteun met opbergvak

• Elektrisch bediende achterklep (keyless)

• Zwarte dakhemel

• Panoramisch schuifdak (Elektrisch)

• Sportstoelen

• Elektronische handrem

• Verwarmde voorstoelen
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Technische gegevens
Motor: 1499 cc Turbo
Wielbasis: 2790 mm

Tankinhoud benzine: 58 liter
Transmissie: CVT6

Bandenmaat: 235/50/18

Vermogen: 101 Kw
Cylinders: 4

Brandstof: Benzine / LPG / CNG naar
keuze

Afmetingen (L/B/H): 4685 x 1865 x
1645 mm

Totaalgewicht: 2065 kg
Topsnelheid in km/u: 180 km/h

Service: 15000 km of jaarlijks
Verbruik gecombineerd: 9,8l / 100 km

Trekvermogen: 1500 kg
Max. koppel: 220 Nm/4000 rpm

Bodemvrijheid in mm: 200 mm
Eigen gewicht: 1665 kg
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Uw DFSK-dealer:

www.dfsk-motors.be

OneAutomotive bv
info@oneautomotive.be
+32 14 31 47 22
www.oneautomotive.be

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk. Door de 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
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