
יבואן מקביל

Elantra Hybrid יונדאי



התמונות להמחשה בלבד

המשפחתית ההיברידית זוכת הפרסים עתה בגרסה החדה והמרשימה ביותר

יונדאי אלנטרה הייבריד

עשירה בטכנולוגיה שתתן לך צריכת דלק מזערית, מקסימום נוחות ובטיחות ברמה הגבוהה ביותר, יונדאי אלנטרה החדשה גונבת את 
ההצגה ומוכתרת לרכב השנה 2021 בצפון אמריקה. עם תא נהג דיגיטלי וחיבורים אלחוטיים רבים האלנטרה ההיברידית היא מכונית 

מתקדמת שיכולה להיות שלך.

ויעילות אנרגטית  יחידת ההנעה ההיברידית מוכיחה את עצמה באלפי כלי רכב שכבר נעים על הכבישים. בזכות שילוב של עוצמה 
התורמת לצריכת דלק נמוכה וצמצום מהותי של פליטת מזהמים. מנוע בנזין 1.6 ל׳ עם הזרקת דלק ישירה ותזמון שסתומים משתנה 
מנצל את היעילות של מחזור אטקינסון ויחד עם מנוע חשמלי חזק הם משיגים תפוקה משותפת של 139 כ״ס ו-27 קג״מ. תיבת הילוכים 

אוטו׳ DCT עם 6 הילוכים מבטיחה ביצועים מעולים וגם ניצול אנרגיה מטבי כדי להשיג חסכון עצום בדלק.

או לצמצם תוצאותיה.  וגם להתערב כדי למנוע תאונה  כוללת מערכת אקטיביות שנועדו לסייע לנהג  חבילת הבטיחות המתקדמת 
מערכות ייחודיות כמו מניעת פתיחת דלת אחורית כשמגיח רכב מאחור לצד בקרת שיוט אדפטיבית*, סיוע לשמירה על נתיב, התראה 

על תנועה חוצה מאחור ועוד. 

יונדאי לא חסכה דבר מהאלנטרה החדשה גם בתחום האבזור. תמצאו בה לוח מחוונים דיגיטלי מלא*, ממשקי סמארטפון מתקדמים, 
גלגל הגה מחומם, גג שמש פנורמי*, מושבים מחוממים*, מצלמת חניה עם קווים דינאמיים וריפודי עור* להשלמת חווית נסיעה ובעלות 

ברמה הגבוהה ביותר.

בטיחות
אקטיבית

Android Auto WiFi
Apple CarPlay WiFi

איבזור
עשיר

היברידי 
וחסכוני

* בהתאם לרמת הגימור



PremiumLimitedבטיחות
בלימת חירום אוטונומית מורחבת עם זיהוי

•דו גלגלי ותנועה נגדית בצומת

••התראה על שיכחת ילד במושב האחורי

מפרט טכני ואיבזור
Hybridמערכת הנעה

1,580  נפח )סמ״ק(
139הספק/סל״ד )כ״ס( משולב

27מומנט/סל״ד )קג״מ( משולב
5700/105הספק/סל״ד )כ״ס( בנזין

4,000/15מומנט/סל״ד )קג״מ( בנזין
43הספק/סל״ד )כ״ס( חשמלי

17.28מומנט/סל״ד )קג״מ( חשמלי
אוטומטית כפולת מצמדים, 6 היל׳תיבת הילוכים

קדמיתהנעה

ביצועים
11.5 שניות תאוצה 100-0 קמ"ש

190 קמ"שמהירות מרבית

מתלים ובלמים
תמוכות מקפרסון, מוט מייצבמתלה קדמי 
רב-חיבורי,קפיצי סלילמתלה אחורי

דיסקיםבלם קדמי
דיסקיםבלם אחורי

מידות, משקלים ונפחים
4,676 מ"מאורך

1,826 מ"מרוחב )ללא מראות צד(
1,414 מ"מגובה

2,720 מ"מבסיס גלגלים
1,330 מ"ממפשק גלגלים קדמי
1,600 מ"ממפשק גלגלים אחורי

139.7 מ"ממרווח גחון
1,361 ק״גמשקל עצמי

402 ל'נפח תא מטען 
41 ל'נפח מיכל דלק
R16 205/55מידות צמיגים

PremiumLimitedבטיחות
מערכת ליציאה בטוחה מהרכב 

SEW••

ABS מערכת נגד נעילת גלגלים••
EBD חלוקת עוצמת בלימה••

BA מגבר בלם בחירום••
ESC בקרת יציבות אלקטרונית••

TCS בקרת משיכה••
HAC סיוע לזינוק בעליה••

••6 כריות אוויר
LDW התראת סטיה מנתיב••

LKA סייען לשמירת נתיב••
••בלימת חירום עם זיהוי הולכי רגל

LFA שמירת נתיב אקטיבית••
HBA החלפת אורות אוטומטית••

DAW ניטור עייפות נהג••
סייען חכם למניעת התנגשויות 

BCA בשטח מת••
ניטור תנועה חוצה מאחור עם 

RCCA בלימה••

PremiumLimitedאיבזור פנים
••6 רמקולים

••מסך מגע 8 אינץ׳
••אפל קארפליי אלחוטי

••אנדרואיד אוטו אלחוטי
••פקדי שמע על גלגל ההגה

••ממשק בלוטות׳
••מגבים עם 2 מהירויות והשהייה

••אוחז משקפי שמש
••סכי שמש עם מראות איפור מוארות

••מחזיקי ספלים
••מושבים קדמיים מחוממים

••מפתח חכם עם התנעה מרחוק
••בקרת אקלים דו-אזורית

•בקרת שיוט
•בקרת שיוט אדפטיבית עם זחילה בפקקים

•מחשב דרך 4.2 אינץ׳
•ריפודי בד פרמיום

•ריפודי מושבים מעור
••מצלמת חניה עם קווי הנחיה אקטיביים

••גלגל הגה מחומם
••ציפוי עור להגה וידית הילוכים

••מפשיר אדים בשמשה אחורית
•כיס בגב מושב נוסע

•משטח טעינה אלחוטי
•משענת מרפקים עם מחזיקי כוסות במושב אחורי

•לוח מחוונים דיגיטלי 10.25 אינץ׳
•מושב אחורי מתקפל 60/40

בלם חניה חשמלי עם AUTO HOLD לעמידה 
••בפקקים

DMS בורר מצבי נהיגה••

PremiumLimitedאיבזור חיצוני
••פנסי LED אחוריים

••תאורת ידיות
••דלת תא מטען חכמה

••פנסי דרך הלוגן
••מראות צד חשמליות ומחוממות

LED תאורת יום••
••חיישן אורות אוטומטי

••אנטנת כריש
••חישוקי סגסוגת מעוצבים 16 אינץ׳ בצבע שחור

•גג שמש חשמלי עם הטיה ופתיחה
•שבכה קדמית בגימור כרום כהה מהודר

•מאותתי LED על מראות הצד
•עיטורי כרום בדלתות צד

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

EPA נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **

להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

Elantra Hybridדרגה 4.42משולב

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

רמת האבזור הבטיחותי: 
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רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגם

Limited
Premium



*3889  
www.automax.co.il

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.


