
הרבה יותר מהיברידית



מפרט טכני
מנוע

DOHCסוג

1,999נפח מנוע )סמ"ק(
X 97 81קדח X מהלך )מ"מ(
6,000/154הספק )כ"ס/סל"ד(

5,000/19.3מומנט )קג"מ/סל"ד(

מנוע חשמלי
PM AC 3 Phסוג

Kw 38הספק )קילוואט(

Nm 205מומנט

סוללה
Lithium-Ion Polymerסוג

270V / 6.0Ahמתח

Kw 56הספק )קילוואט(

PremiumLimitedביצועים

9.3תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(
192מהירות מירבית )קמ"ש(

צריכת דלק
PremiumLimitedע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

5.76.0עירוני )ליטר/100 ק"מ(
5.35.4בינעירוני )ליטר/100 ק"מ(

5.65.7משולב )ליטר/100 ק"מ(
113113ערכי פליטת מזהמים משולב )גרם/ק"מ(

22קבוצת זיהום

בלמים
דיסק מאווררקדמי
דיסק מאוורראחורי

מתלים
עצמאיים מסוג מקפרסוןקדמי
עצמאיים מסוג Multi-Linkאחורי

תיבת הילוכים
יחסי העברה

4.639ראשון
2.826שני

1.841שלישי
1.386רביעי

1.000חמישי
0.772שישי

3.385אחורי

PremiumLimitedמפרט בטיחות

++כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע
++כריות צד לנהג ולנוסע

++כריות וילון קדמיות ואחוריות
++כרית בירכיים לנהג

++TCS מערכת בקרת משיכה
++ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

++ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
++HAC מערכת סיוע לזינוק בעליה

++ESS איתות בבלימת חירום
++קדם מותחן בחגורות בטיחות קדמיות
++חגורות בטיחות קדמיות עם כיוון גובה

++קורות חיזוק בדלתות
++חמש משענות ראש מתכוננות 
+-LKAS מערכת שמירה על נתיב

++TPMS מערכת בקרת לחץ אוויר לכל גלגל בנפרד
+-FCWS מערכת התראה למניעת התנגשות קדמית

SMART HIGH BEAM - עמעום אור גבוה אוטומט-+
+-BSD מערכת לזיהוי רכבים בשטח ״מת״

מפרט בטיחות

הגה חשמלי
מוגבר חשמלי משתנה בהתאם למהירות הנסיעה ברכב

PremiumLimitedצמיגים

R16215/55 R17 205/65צמיגים



המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים 
והתמונות המובאים בפרוספקט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, 
בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו 

והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לפרטים ולמידע על מרכזי המכירה של יונדאי ברחבי הארץ חייג 5606*

אבזור סטנדרטי
PremiumLimitedאבזור סטנדרטי

AUTO HOLD-+
++מראות חשמליות

++מראות בצבע הרכב
++פנסי איתות במראות

DRLLEDLED תאורת יום בהפעלה ידנית

++מזגן מקורי בקרת אקלים
+-פתחי מיזוג לספסל האחורי

++שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
++מפתח חכם הנעה ללא מפתח

CRUISE CONTROL מערכת אדאפטיבית+בקרת שיוט
+-בלם יד חשמלי

17 אינץ16 אינץחישוקי סגסוגת
++הגה מתכוונן לגובה ולעומק

++גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור
+-גלגל הגה עם חימום

++תא למשקפי שמש
++חיישן אורות

+-גג שמש פנורמי נפתח
DRIVE MODE בורר מצבי נהיגה++

ConnectedConnectedמערכת מולטימדיה

BT דיבורית++
++מצלמה אחורית

WazeWazeמערכת ניווט

+-ריפודי עור
-+ריפודי בד מהודרים

+-מושבים קידמיים עם כיוונון חשמלי
+-מושב נהג עם זיכרון

+-מושבים קדמיים מאווררים

PremiumLimitedאבזור סטנדרטי

+-חימום מושבים קידמי ואחורי
+-וילונות בחלונות הדלתות מאחור

+-תאורה קידמית קסנון
LED פנסים אחוריים עם תאורת++

LED תאורה קידמית משולבת++
++ערכת תיקון תקר בגלגל במקום גלגל חליפי

+-דיפוני נוי מהודרים דמוי עץ
+-מראה פנימית מתכהה אוטומטית

++תא מטען עם פתיחה חכמה
++תאורת ליווי 

60/40כיחידה אחתקיפול ספסל אחורי



PremiumLimitedמידות )מ"מ(

4,855אורך 
1,865רוחב 
1,470גובה 

2,805מרווח סרנים 
130מרווח קרקע מינימאלי

1,155מרווח רגליים מושבים קדמיים
905מרווח רגליים מושבים אחוריים

1,025מרווח ראש מושבים קדמיים
965מרווח ראש מושבים אחוריים

1,470מרווח כתפיים מושבים קדמיים
1,436מרווח כתפיים מושבים אחוריים
1,404מרווח מותניים מושבים קדמיים
1,426מרווח מותניים מושבים אחוריים

440נפח תא מטען )ליטר(
1,5861,615משקל עצמי )ק"ג(

2,100משקל כללי מורשה )ק"ג(
5.42רדיוס סיבוב )מטר(

60קיבולת מיכל דלק )ליטר(

צבעי מרכבמפרט טכני - מידות

VS7 אפור

TB7 שחור

RER בורדו

XU7 כחול כהה

WW7 לבן

YS7 כסוף

*הצבעים הינם להמחשה בלבד ועלולים להיות פערים בין הצבעים בקטלוג לבין המציאות
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דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
Premium5.32בינעירוני5.7עירוני

Limited5.42בינעירוני6.0עירוני


