
יונדאי TUCSON החדש

מפרט טכני - מידות

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100ק"מ*דגם
6.012בינעירוני9.8עירוניPrime 1.6 בנזין אוט׳

6.113בינעירוני10.9עירוניPremium 2.0 בנזין אוט׳
6.113בינעירוני10.9עירוניOpen Sky 2.0 בנזין אוט׳
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Prime 1.6Premium 2.0Open Sky 2.0מידות )מ"מ(

4,475אורך
1,850רוחב
1,650גובה

2,670מרווח סרנים
172מרווח מהקרקע מינימאלי
1,053מרווח רגלים מושב קידמי
970מרווח רגלים מושב אחורי

1,450מרווח כתפיים מושב קידמי
1,410מרווח כתפיים מושב אחורי

1,413מרווח מותניים מושב קידמי
1,384מרווח מותניים מושב אחורי

1,0051,005963מרווח ראש מושב קידמי
995995969מרווח ראש מושב אחורי
513488488נפח תא מטען )ליטרים(

1,5031,4781,478נפח תא מטען )ליטרים( עם קיפול מושבים
1,4501,4701,470משקל עצמי )ק"ג(

2,0502,0602,060משקל כללי מורשה )ק"ג(
5.3רדיוס סיבוב )מטרים(

62קיבולת מיכל דלק )ליטרים(



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 סטנדרטימפרט טכני
בנזין 4X2 2.0בנזין  4X2 1.6מנוע

Gamma 1.6 GDINu 2.0 MPIסוג

1,5911,999נפח מנוע )סמ"ק(
X 8581 X 97 77קדח X מהלך )מ"מ(

6,000/1326,200/155הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(
4,850/16.44,000/19.6מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

1.62.0ביצועים
12.111.1תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

170181מהירות מירבית )קמ"ש(

צריכת דלק
ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

9.810.9עירוני )ליטר/100 ק"מ(
6.06.1בינעירוני )ליטר/100 ק"מ(

7.47.9משולב )ליטר/100 ק"מ(

ערכי פליטה CO2 ודרגת זיהום אוויר
ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

174182ערכי פליטת מזהמים משולב גרם/ק"מ(
1213דרגת זיהום אויר

בלמים
 ABS + EBD מערכת כפולה מוגברת

דיסק מאווררקדמי
דיסקאחורי

מתלים
עצמאיים מסוג מקפרסוןקדמי
עצמאיים מסוג Multi-Linkאחורי

Prime 1.6premium 2.0Open Sky 2.0צמיגים וחישוקים

R16 215/70R17 225/60R19 245/45צמיגים

חישוקי סגסוגתחישוקים

בנזין 4X2 2.0 בנזין 4X2 1.6תיבת הילוכים
אוטומט 6+1אוטומט 6+1סוג

יחסי העברה
4.4004.400ראשון

2.7262.726שני
1.8431.843שלישי
1.3921.392רביעי

1.0001.000חמישי
0.7740.774שישי
3.4403.440אחורי
3.7963.612סופי

1.62.0מפרט בטיחות
++כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

++כריות צד לנהג ולנוסע
++כריות וילון קדמיות ואחוריות

++TCS מערכת בקרת משיכה
++ROP מערכת הגנה בעת התהפכות
++DBC מערכת בקרת בלימה במורד

++ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
++EBD מערכת חלוקת לחצי בלימה אלקטרונית

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

++ESS איתות בבלימת חירום
++משענות ראש מתכווננות 

++חגורות בטיחות עם מקדם מותחן
++חגורות בטיחות קדמיות עם כיוון גובה

++פגושים סופגי אנרגיה
++קורות חיזוק בדלתות

ISOFIX נקודות עיגון למושב תינוק++
++נטרול נעילה מרכזית בזמן תאונה

++TPMS מערכת בקרת לחץ אוויר

מפרט בטיחות

הגה כוח
חשמלי אלקטרוני, סופג אנרגיה וקורס בעת תאונה

Prime 1.6premium 2.0Open Sky 2.0אבזור סטנדרטי

+++מחשב דרך
+++מסילות גג

+++מראות חיצוניות חשמליות
+++מראות בצבע הרכב

+++קיפול מראות חשמלי
+++פנסי איתות במראות

+++תאורת רקע במראות צד
+++מגיני בוץ מקוריים

+++נעילה מרכזית
+++ארבע חלונות חשמל

PRIVACY GLASS שמשות כהות+++
+++מגב ומתז בחלון אחורי

+++פנסי ערפל מלפנים
+++כיסוי תא מטען

בקרת אקליםבקרת אקליםמכנימיזוג אויר מקורי
++-פתחי מזגן למושב אחורי

+++תא כפפות מקורר
+++סוככי שמש עם תאורה ומראות

+++הגה מתכוונן לגובה ולעומק
+++גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור

+++שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
CRUISE CONTROL+++
+++שלט מפתח מקורי

+++אפשרות כיוון משענות גב בספסל אחורי
+++חיישן חגורות לכל חמשת המושבים

DRL תאורת יום+++
+++תא למשקפי שמש

+++חיישן אורות

Prime 1.6premium 2.0Open Sky 2.0אבזור סטנדרטי

+++חישוקי סגסוגת
R16 215/70R17 225/60R19 245/45מידת צמיגים

בגודל מלאבגודל מלא-גלגל חליפי
--+ערכת תיקון תקר במקום צמיג חליפי

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

--+מערכת שמע מקורית
ConnectedConnected-מערכת מולטימדיה

BT דיבורית-++
++-מצלמה אחורית

WazeWaze-מערכת ניווט

+++ארבע רמקולים + שני טוויטרים
LED תאורה קידמית משולבת+++

LED פנס אחורי משולב--+


