
התמונות להמחשה בלבד 

Tucson



 Prime Plusאבזור מתקדם
2.0

Panoramic
2.0

 Open Sky
Plus  2.0

Luxury
2.0

 Luxury 
Turbo 1.6

*Connected Car  מערכת מולטימדיה+++++

BT דיבורית+++++

+++++מצלמה אחורית

Waze מערכת ניווט+++++

+++++שקע 12v בתא המטען

+++++ארבעה רמקולים + שני טוויטרים

 Prime Plusאבזור מתקדם
2.0

Panoramic
2.0

 Open Sky
Plus  2.0

Luxury
2.0

 Luxury 
Turbo 1.6

+++++מחשב דרך

+++ +-גג שמש פנורמי נפתח

+++++מסילות גג

+++++סוככי שמש עם תאורה ומראה

+++++מראות חיצוניות חשמליות

+++++מראות בצבע הרכב

+++++קיפול מראות חשמלי

+++++פנסי איתות במראות

+++++נעילה מרכזית

+++++ארבעה חלונות חשמל

PRIVACY GLASS שמשות כהות +++++

+++++מגב ומתז בחלון אחורי

+++++פנסי ערפל קדמיים

LED פנס אחורי משולב---++

LED - DRL תאורת יום+++++

++++-תאורת לד פנימית

+++++חיישן אורות

++---חיישני רוורס מקוריים + כפתור ניטרול

בקרת אקליםבקרת אקליםבקרת אקליםמכנימכנימיזוג אויר מקורי

+++--פתחי מזגן למושב אחורי

+++++תא כפפות מקורר

+++++משענת יד במושב אחורי

+++++רשתות אחסון בגב מושבים קדמיים

+++++הגה מתכוונן לגובה ולעומק

+++++גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור

+++++שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

---++מפתח שלט מתקפל

+++--מפתח חכם + הנעה ללא מפתח

++---ריפודי עור

+++++אפשרות כיוון משענות גב בספסל אחורי

+++++תא למשקפי שמש

DRIVE MODE בורר מצבי נהיגה+++++

״19״19״19״17״16חישוקי סגסוגת

+++++מגיני בוץ מקוריים

+++++כיסוי תא מטען

++---מושב נהג חשמלי + כיוונון כרית גב תחתון

 Prime Plusמפרט בטיחות
2.0

Panoramic
2.0

 Open Sky
Plus  2.0

Luxury
2.0

 Luxury 
Turbo 1.6

+++++כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

+++++כריות אויר צד לנהג ולנוסע

+++++כריות אויר וילון קדמיות ואחוריות

+++++TCS מערכת בקרת משיכה

+++--LKAS מערכת בקרת סטייה מנתיב + תיקון הגה

CRUISE CONTROL בקרת שיוט +++++

++---BSD זיהוי “שטח מת” עם חיווי במראות

++- --RCTA מערכת התראה על רכב חוצה ברוורס

TPMS מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים 
+++++לכל גלגל בנפרד

+++++MOBILEYE מערכת המסייעת למניעת תאונות דרכים
+++++ חיישן חגורות לכל חמשת המושבים

+++++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 

+++++קדם מותחן בחגורות בטיחות קדמיות

+++++חגורות בטיחות קדמיות עם כיוון גובה

+++++פגושים סופגי אנרגיה

+++++קורות חיזוק בדלתות

+++++אפשרות לביטול כרית אויר לנוסע

ISOFIX נקודות עיגון למושב תינוק+++++

+++++נטרול נעילה מרכזית בזמן תאונה

* המערכת מבוססת על סים סלולארי ללא עלות מוגבל לתקופה.



* על פי פרסומי היצרן על פי בדיקה בתנאי מעבדה. | ** על פי פרסומי היצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק

בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

בנזין 1.6 בנזין 2.0 מנוע
טורבו

Nu 2.0 MPIסוג
Gamma 
T-GDI 1.6

1,9991,591נפח מנוע )סמ"ק(

X 9777 X 85 81קדח X מהלך )מ"מ(

6,200/1555,000/177הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

4500/27.0~4,000/19.61500מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(
בנזין ביצועים

 2.0
בנזין 
 1.6

טורבו

11.19.1תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(*

181201מהירות מירבית )קמ"ש(

צריכת דלק**

10.99.2עירוני )ליטר/100 ק"מ(

6.16.5בינעירוני )ליטר/100 ק"מ(

7.97.5משולב )ליטר/100 ק"מ(

 CO2 ערכי פליטת
ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

182175ערכי פליטת CO2 משולב )גרם/ק"מ(

בלמים

 ABS + EBD מערכת כפולה מוגברת

דיסק מאווררקדמי

דיסקאחורי

מתלים

עצמאיים מסוג מקפרסוןקדמי

עצמאיים מסוג Multi-Linkאחורי

Prime PlusPanoramic  Open Sky Plusצמיגים וחישוקים

Luxury 

Luxury Turbo

R16225/60 R17245/45 R19 215/70צמיגים

סגסוגתחישוקים

+++גלגל חלופי גודל מלא

בנזין 1.6 בנזין 2.0 תיבת הילוכים
טורבו

אוטומטי 7+1 אוטומטי 6+1סוג
DCT

יחסי העברה

4.4003.929ראשון

2.7262.318שני

1.8432.043שלישי

1.3921.070רביעי

1.0000.822חמישי

0.7740.884שישי

0.721-שביעי

3.4405.304אחורי

3.7963.579/4.857סופי

הגה כוח

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

Prime Plus Panoramicמידות )מ"מ(
Open Sky Plus 

Luxury

Luxury Turbo

4,475אורך

1,850רוחב

1,650גובה

2,670מרווח סרנים

172מרווח מהקרקע מינימלי

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

1,005963מרווח ראש מושב קידמי

995969מרווח ראש מושב אחורי

488נפח תא מטען )ליטר(
נפח תא מטען )ליטר( 

1,478עם קיפול מושבים

1,4501,4701,580משקל עצמי )ק"ג(

2,0602,0602,120משקל כללי מורשה )ק"ג(

5.3רדיוס סיבוב )מטר(
קיבולת מיכל דלק 

62)ליטר(
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המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת 
זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי  והתמונות המובאים בפרוספקט  בין התיאור, הנתונים  יתכנו הבדלים  המקור הלועזי לדפוס. 
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.

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. 

לסוכנות הקרובה אליכם חייגו: 5606*

או היכנסו לאתר האינטרנט
www.hyundaimotors.co.il

צבעי הרכב

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים 
המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.
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לבןשחור

אפור עכבר

כחול מטאלי בז’ מטאלי

כסוף

דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

6.114בינעירוני10.9עירוניTUCSON 2.0 ל׳ 

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 6.5142009בינעירוני9.2עירוניTUCSON 1.6 ל׳ טורבו  
EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

  חיישני לחץ אויר6  כריות אוויר
  חיישני חגורות בטיחות  בקרת סטייה מנתיב
  שליטה באורות גבוהים  ניטור מרחק מלפנים

  בלימה אוטומטית בעת חירום   זיהוי כלי רכב בשטח מת
  זיהוי תמרורי תנועה  זיהוי הולכי רגל
  מצלמת רוורס

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
Panoramic 2.0, Prime Plus 2.0, Open Sky Plus 2.0

  חיישני לחץ אויר6  כריות אוויר
  חיישני חגורות בטיחות  בקרת סטייה מנתיב
  שליטה באורות גבוהים  ניטור מרחק מלפנים

  בלימה אוטומטית בעת חירום   זיהוי כלי רכב בשטח מת
  זיהוי תמרורי תנועה  זיהוי הולכי רגל
  מצלמת רוורס

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
 Luxury 2.0, Luxury Turbo 1.6 

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

253-076, 253-075, 253-078, 
253-080, 253-079

 ,Panoramic, Prime Plus -TUCSON
 Open Sky Plus, Luxury Turbo, Luxury6


