Ontdek de wereld in
Glory

DFSK, altijd klaar voor morgen
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MERK

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
eersteklas-norm 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.

MERK
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Ga voor een Gloryieuze

Maak kennis met de Glory 580, de city SUV van DFSK, en geniet van quality time voor u en
alle 7 passagiers. Hij is ontworpen als comfortzone voor u en uw inzittenden om samen van
bijzondere momenten te genieten. Waar de weg u ook naartoe brengt. Hoe u ook leeft, de
Glory 580 maakt uw leven gemakkelijker. Hij is groots in formaat, maar ook in ruimte en
standaarduitrusting. De Glory is steeds full-full option.
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GLORY

aanpak

GLORY
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Bewonder zijn silhouet,
geniet van zijn luxe
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SILHOUET

De Glory 580 is ontworpen om
rijplezier en gebruiksgemak te
combineren.
De Glory 580 is een luxueuze 7-zits SUV met een
indrukwekkend silhouet.
De koplampen zijn full-LED en gaan over in de
karakterlijnen aan de zijkant van de wagen.
Aan de achterzijde verbindt een chroomlijn de
achterlichten. Met zijn 5 deuren en 7 zitplaatsen is
de Glory 580 uitermate praktisch en efficiënt, of u
nu veel passagiers of veel bagage wilt meenemen.
Ook qua veiligheid is de Glory 580 voorzien van
de nodige standaarduitrusting. Kortom, de Glory
580 is een beresterke speler in de klasse van de
7-zits SUV’s. Hij geeft je het prettige gevoel van
robuustheid en veiligheid. Daarnaast is hij een
lust voor het oog met zijn moderne vormgeving.
Bovendien is de DFSK filosofie full-full uitrusting.

SILHOUET
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Deel hem in zoals je wil

Hier komt een foto van de koffer
Hier komt een tekst over het volume van de koffer.

Herontdek ruimte
In de buitengewoon ruime Glory 580 komen typische eigenschappen als gebruiksgemak, comfort en kwaliteit
samen. Alle inzittenden kunnen genieten van een licht en ruimtelijk interieur. De 3e zitsrij kan, net zoals de 2e
zitsrij, eenvoudig neergeklapt worden. Dit maakt de Glory 580 uitermate geschikt voor uitstapjes met familie en
vrienden.
De Glory 580 staat voor u klaar om met elk kostbaar moment van uw leven mee te gaan.
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KOFFER

2 tot 7 zitplaatsen,
multifunctionele en flexibele ruimte.

Bagagelengte
tussen 390 en 1960 mm is het altijd mogelijk
om voldoende ruimte te creëren. Met volledig
neergeklapte zetels heeft u bijna 2 meter ter
beschikking.

Meer dan 30 opbergvakken
vind je terug in de Glory 580.

KOFFER
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Ga voor detail
Ergonomische kunstlederen stoelen zorgen ervoor dat
iedereen van een aangename rit geniet. Het luxueus en
rustgevend interieur, dat afgewerkt is met kwalitatieve
materialen, geven u een ontspannen gevoel. Verfijnde
details ontdek je overal in de Glory 580. Bewonder de
stiksels van het leder, het geborduurde logo, stuk voor stuk
afgewerkt tot in detail.
Puur rijgenot voor iedereen.
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INTERIEUR

INTERIEUR
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Panoramisch?
Dat is Gloryieuze standaard
Alles draait om details. Luxe en rijgenot staan centraal, de Glory 580 bezorgt
je een ruimtelijk gevoel doordat het panoramisch dak een standaard optie is.
In de zomer geniet je van een frisse bries, maar op andere dagen zorgt het
panoramisch dak voor extra licht.

Een elektrisch verstelbare bestuurderszetel, ook dat is
Gloryieuze standaard!
Ga voor de ideale ergonomische zithouding. Hierdoor
geraak je minder snel vermoeid en zijn je ritten dus
comfortabeler en veiliger.
Tijdens een lange rit je leuning een tikje aanpassen? Dat
kan veilig en snel.

De Glory 580 is standaard voorzien van een automatische
versnellingsbak van het type CVT (continu variabele
transmissie). Bij dit systeem hoor en voel je de automatische
versnellingsbak niet schakelen.
Je kan eveneens overschakelen op manuele bediening
waarbij de CVT de versnellingen simuleert. De automatische
versnellingsbak van de Glory 580 is daarnaast ook voorzien
van een lagere verhouding (L), die ideaal is voor bergritten.
Daarboven is er een speciale winterstand van de
versnellingsbak.

TECHNOLOGIE
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Een kleurentouchscreen en een
duidelijke kaartweergave zijn
slechts enkele pluspunten van het
infotainmentsysteem. Verbind je
telefoon gemakkelijke met Bluetooth of
een USB-kabel.

Het geïntegreerd navigatiesysteem dat
voorzien is van een 10” touchscreen
begeleidt u eenvoudig tijdens uw rit. Ook
het gebruik van een real-time navigatie als Waze is op een simpele manier
mogelijk.

Een krappe parkeerplaats?
Geen probleem. De 360° camera in
de Glory 580 maakt manoeuvreren
gemakkelijker en veiliger.

De geïntegreerde dashcam filmt tijdens
de rit alles wat de bestuurder ziet en
meer. De SD-kaart is optioneel.

De Glory 580 is voorzien van frontale
en zijdelingse airbags. Ze vormen
samen met de veiligheidsgordels
een aanvullend veiligheidssysteem
waardoor ze de inzittenden van de
wagen beschermen als ze betrokken
raken bij een aanrijding.

Achterwaarts inparkeren zonder
aarzelen? Parkeerschade wordt
eenvoudig voorkomen door de
parkeersensoren achteraan.
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TECHNOLOGIE

Technologie en veiligheid,
zonder compromis
De technologie van de Glory 580 is naadloos en intelligent geïntegreerd in uw
wagen. Terwijl u geniet van uw rit zorgt Glory 580 ervoor dat deze veilig verloopt
dankzij zijn standaard uitgebreide veiligheidstuitrusting. U en uw gezin kunnen,
samen met ons, veilig op pad.

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
DFSK investeert in uw veiligheid.

TECHNOLOGIE
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Automatische ledkoplampen in de vorm
van een leeuwenoog.
Aangevuld met verstralers van 4
krachtige ledlampen.

Dankzij de regensensor past de
intelligente ruitenwisser zijn snelheid
aan naarmate de hoeveelheid water die
er op de raam valt. Zo geniet je steeds
van optimale zichtbaarheid.

Het dynamische ledknipperlicht loopt
mee in de richting die de auto ingaat.
Zo verhogen we de zichtbaarheid en
stijlvolle look van de Glory 580.

Dankzij de keyless entry stap je vlot in
en uit zonder gedoe. Om te starten moet
de sleutel enkel in de auto aanwezig zijn
en je kunt starten door middel van de
start/stop knop.

De elektrische parkeerrem is niet alleen
efficiënt, maar ook plaatsbesparend
en maakt wegrijden op een helling
eenvoudiger. Bovendien staan
alle bedieningen centraal voor de
bestuurder.

De standaard cruise control
biedt u verschillende voordelen:
brandstofbesparing, verminderde CO2uitstoot, minder vermoeidheid van de
bestuurder en minder slijtage van de
wagen. Bovendien vermijdt u overdreven
snelheid en boetes.
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TECHNOLOGIE

Ga voor meer

TECHNOLOGIE

17

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 klimaaten energiebeleid anders moet.
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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 CO2-uistoot 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.

BRANDSTOF

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”.

BRANDSTOF
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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 Glory 580 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 Glory 580 de enige echte betaalbare, ecologische SUV.
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BRANDSTOF

BRANDSTOF
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• Eco SUV - Motorisatie Bi-Fuel met LPG, CNG of Bio-GAS mogelijk
• 5* C-NCAP - hoogste veiligheidsscore binnen zijn categorie
• 7 volwaardige zitplaatsen
• Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding
• Standaard full-option uitrusting
• 5 jaar volledige fabrieksgarantie
zonder kilometerbeperking
• Life Time Europese pechverhelping
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USP’S

Ontdek de wereld
in Glory

USP’S
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Uw DFSK-dealer:

www.dfsk-motors.be

OneAutomotive bv
info@oneautomotive.be
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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