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The All New

התמונות להמחשה בלבד 
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לפרטים ולמידע על מרכזי המכירה של יונדאי ברחבי הארץ חייג 5606*
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.

בנזין 1.6 מפרט בטיחות

+ כריות אויר קדמיות
+ כריות צד לנהג ולנוסע
+ כריות וילון קדמיות ואחוריות
+ כרית ברכיים לנהג
+ ESC מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

+ ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

+ TCS מערכת בקרת משיכה

+ ROP מערכת מניעת התהפכות

+ DBC מערכת בקרת בלימה במורד

+ EBD מערכת חלוקת לחצי בלימה אלקטרונית

בנזין 1.6 מפרט בטיחות

+ HAC מערכת סיוע לזינוק בעליה

+ ESS איתות בלימת חירום

+ משענות ראש מתכווננות
+ חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחן
+ חגורות בטיחות קדמיות עם כוון גובה
+ פגושים סופגי אנרגיה
+ קורות חיזוק בדלתות
+ ניטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן תאונה
+ TPMS מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים

+ MOBILEYE מערכת למניעת תאונות

Supreme Inspire אבזור סטנדרטי

+ + הגה מצופה עור
+ + הגה מתכוונן לגובה ולעומק
+ + שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

CONNECTED CONNECTED מערכת מולטימדיה
נשלט מההגה + BT דיבורית

+ + מצלמה אחורית
WAZE WAZE מערכת ניווט

+ + DRIVE MODE בורר מצבי נהיגה

+ + פנסי ערפל קדמיים
+ + אימבולייזר מקורי
+ + CRUISE CONTROL בקרת שיוט
+ + מחשב דרך
- + מיזוג אוויר מקורי
+ - מיזוג אוויר מקורי בקרת אקלים מפוצלת
+ + פתחי מזגן למושב אחורי
+ + מראות חיצוניות חשמליות
+ + מראות בצבע הרכב

Supreme Inspire אבזור סטנדרטי

+ + ידיות חיצוניות בציפוי ניקל
+ + קיפול מראות חשמלי אוטומטי
+ + פנסי איתות במראות
+ + נעילה מרכזית
+ + ארבעה חלונות חשמל
+ + מושב אחורי מתקפל 60/40
+ + חיישן להדלקת אורות
+ - חיישן גשם
+ + סוככי שמש עם תאורה ומראות
- + מפתח שלט מתקפל
+ - מפתח חכם + הנעה ללא מפתח

LED + DRL תאורת יום
+ + מחזיק למשקפי שמש
+ - גג שמש נפתח
+ - LED תאורה קדמית משולבת

+ + מושב נהג עם כוונון גובה
17 אינץ׳ 15 אינץ׳ חישוקי סגסוגת קלה

בנזין 1.6 מנוע

GAMMA 1.6 MPI סוג
1,591 נפח מנוע )סמ״ק(

77x85.4 קדחxמהלך )מ״מ(
6,300/127 הספק מירבי )כ״ס/סל״ד(
4,850/15.8 מומנט מירבי )קג״מ/סל״ד(

ביצועים

11.6 תאוצה 0-100 קמ״ש )שניות(
195 מהירות מירבית )קמ״ש(

בנזין 1.6 צריכת דלק 
ע״פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

8.8 עירוני )ליטר/100 ק״מ(
5.0 בין עירוני )ליטר/100 ק״מ(

6.4 משולב )ליטר/100 ק״מ(
149 ערכי פליטת מזהמים משולב )גרם/ק״מ(
6 קבוצת זיהום

Supreme Inspire צמיגים

225/45 R17 195/65 R15 צמיגים
תיבת הילוכים

אוטומט 6+1 סוג
יחסי העברה

4.400 ראשון
2.726 שני
1.834 שלישי
1.392 רביעי
1.000 חמישי
0.774 שישי
3.440 אחורי
3.612 סופי

הגה כוח

MDPS סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה, מוגבר כוח חשמלי

בלמים

דיסק מאוורר קדמי
דיסק אחורי

מתלים

עצמאי מסוג מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב קדמי
מתלה קשיח - קורת פיתול מאוחדת, קפיצי סליל אחורי

גלגל חליפי

+
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 * הצבעים הינם להמחשה בלבד ועלולים להיות פערים בין הצבעים בקטלוג  
לבין המציאות   

Supreme Inspire מידות )מ״מ(

4,570 אורך
1,800 רוחב
1,450 גובה
2,700 מרווח סרנים
150 מרווח מהקרקע מינימאלי

1,073 מרווח רגלים מושב קדמי
906 מרווח רגלים מושב אחורי

985 1,024 מרווח ראש מושב קדמי
947 מרווח ראש מושב אחורי

1,427 מרווח כתפיים מושב קדמי
1,405 מרווח כתפיים מושב אחורי
1,356 מרווח מותניים מושב קדמי
1,318 מרווח מותניים מושב אחורי
458 נפח תא מטען )ליטרים(

1,250 משקל עצמי )ק״ג(
1,800 משקל כללי מורשה )ק״ג(
5.3 רדיוס סיבוב )מטרים(
50 קיבולת מיכל דלק )ליטרים(

זיהום מזערי
נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ*

5.0 בינעירוני 8.8 עירוני
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, 

התשס״ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי

EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן*
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RW5 - בז׳ שנהב

8

WAW - לבן שלגT8S - כסוף אפרפר

UB5 - כחול קריסטל כההNKA - שחור פחםUYS - אפור טיטניום

YT3 - אפור פלדהPR2 - בורדו דובדבןN4B - כחול אטלנטי
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