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Santa-Fe יונדאי



התמונות להמחשה בלבד

יונדאי סנטה פה - הרמה הבאה בנוחות ופאר
לא במקרה נבחרה יונדאי סנטה פה כ-BEST IN CLASS על ידי עיתונאי רכב מובילים ברחבי העולם. הדירוג היוקרתי הזה מגיע בזכות 
רמת בטיחות גבוהה ביותר, מערך בטיחות אקטיבי מתקדם ומציל חיים וזאת לצד עיצוב מושך ותכנון מבריק של חלל הפנים - כל זה 

יוצר מנעד נדיר של יכולות לצד מוניטין האמינות המצוינים של יונדאי.

לא יהיה קשה לזהות את רכב ההרפתקאות המשפחתי הטוב ביותר. יונדאי סנטה פה מזוהה עם חזית דינמית למראה המובילה את 
הלוק של מותג יונדאי כולו, קו מותניים ארוך המפרגן לממדים הנדיבים של רכב הפנאי ואחוריים אלגנטיים המקנים גישה קלה לתא 

מטען עצום. מהודר אך דינאמי ועם זיקה להרפתקה.
תכנון מוקפד של חלל פנים עם המון מקום לנוסעים ולכל מה שצריך לחופשה בטבע. חלל הפנים עשוי באיכות הגבוהה ביותר ועם 
מראה עתידני אשר יוצרים יחד חווית נסיעה יוצאת דופן. יש ציפוי עור לגלגל הגה מושבים קדמיים מחוממים, מערכת שמע מקורית, 

ממשק מולטימדיה חכם עם חיבורים לאפל קארפליי ואנדרואיד אוטו אפילו עם הפעלה קולית.

חבילת הבטיחות המקיפה מתחילה עם בקרת שיוט אדפטיבית בעלת יכולת זחילה בפקקים, בלימת חירום אוטונומית, ניטור עייפות 
נהג, החלפת אורות אוטומטית, התראה על סטייה מנתיב וגם סייען לשמירה על הנתיב אשר עוזר לנהג עם פקודות היגוי עדינות. כל זה 

לצד בקרת יציבות ובקרת אחיזה, הגבלת מהירות במורד תלול בשטח כמו גם 6 כריות אוויר. 

שתי יחידות הנעה מתקדמות עומדות לבחירה: בנזין 2.4 ל' עם 185 כ"ס או 2.0 ל' טורבו עוצמתי המפיק לא פחות מ-235 כוחות סוס.  
)תלוי בגרסה  או לכל ארבעתם  והיא מנהלת את הכוח הרב של המנוע לגלגלים הקדמיים  8 הילוכים  לתיבת ההילוכים האוטומטית 
שתבחרו(. מערכת ההנעה החדשנית היא מרכיב מרכזי כדי להגיע לצריכת דלק חסכונית במיוחד כמו גם של ביצועים נהדרים. הנעה 
HTRAC - אשר יודעת לפצל בזמן אמת את כוח המנוע בין כל הגלגלים מספקת אחיזה מושלמת בכל תנאי הכביש   - כפולה חכמה 
או השטח. אפשרות יוצאת דופן לנהג לבחור בעצמו את חלוקת הכוח במערכת ההנעה ולשלוט בשלושה פרופילים של הורדת הכוח 

לקרקע. ההשפעה על אופי הפעולה של תיבת ההילוכים, תגובה המנוע ואמצעי השליטה באחיזה, מורגשת ביותר.
יונדאי סנטה פה מוכנה לקחת את המשפחה שלך להרפתקה הבאה.

Santa-Fe יונדאי

בטיחות
אקטיבית

בקרת שיוט 
אדפטיבית

5 כוכבי 
בטיחות 

NCAP
הנעה
AWD



איבזור נוחות
BT מולטימדיה עם מסך "7 וממשק••

••אפל קאר פליי ואנדרואיד אוטו
•מושב נהג עם תמיכה לגב תחתון

••מושבים קדמיים מחוממים
••הגה מצופה עור ומחומם

••חלונות חשמליים קדמיים אוטו'
••גלגל הגה מתכוונן לעומק ולגובה

•מושבי נהג ונוסע קדמי חשמלי
•מפשיר שמשה אוטומטי

BLUE LINK קישוריות•
•בקרת אקלים דו-אזורית

•מראת פנים מתכהה עם מצפן
•וילונות אחוריים מקוריים

•כניסה והתנעה ללא מפתח
LED מראות צד עם מאותתי•

•דיפוני עור בקונסולה ומשענות יד
•ריפודי עור למושבים

•גג שמש פנוראמי

מפרט טכני ואיבזור

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

מנוע והעברת כח
בנזיןטורבו - בנזיןמנוע

1,9982,359   נפח )סמ״ק(
6000/2356000/185הספק/סל״ד )כ״ס(

1,450/364,000/25מומנט/סל״ד )קג״מ(
אוטומטית, 8 היל׳תיבת הילוכים

FWD/ AWDכפולה קבועה AWDהנעה

ביצועים

10.5 שניות 9.5 שניות תאוצה 100-0 קמ"ש

196 קמ"ש200 קמ"שמהירות מרבית

מתלים ובלמים
תמוכות מקפרסון, מוט מייצבמתלה קדמי 

רב-חיבורי,קפיצי סלילמתלה אחורי

דיסקים מאוורריםבלם קדמי

דיסקיםבלם אחורי

מידות, משקלים ונפחים
4,770 מ"מאורך

1,890 מ"מרוחב )ללא מראות צד(

1,680 מ"מגובה

2,765 מ"מבסיס גלגלים

1,638 מ"ממפשק גלגלים קדמי

1,647 מ"ממפשק גלגלים אחורי

185 מ"ממרווח גחון

1,016 ל'נפח תא מטען 

5.7 מ'רדיוס סיבוב

71 ל'נפח מיכל דלק

מידת צמיגים

בטיחות
••מערכת זיהוי הולכי רגל

•מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

••בקרת שיוט אדפטיבית

••מצלמת רוורס

••חיישני חגורות בטיחות

••מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

••שליטה אוטומטית באורות גבוהים
••התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת

EssentialLuxury

EssentialLuxury

איבזור חיצוני
•חישוקי סגסוגת 17 אינץ׳
•חישוקי סגסוגת 18 אינץ׳

••מראות צד חשמליות עם הפשרה
••פנסי ערפל קדמיים

••שמשה קדמיים עם מסנן שמש
 LED תאורת יום••

••שמשות פרטיות מאחור
•דלת תא מטען חשמלית

•עיטורי מרכב כרום
••מסילות גג מקוריות

EssentialLuxury
בטיחות

••זחילת פקקים
••סייען לזינוק בעליה

מערכת יציאה בטוחה 
)מונעת פתיחת

דלת אחורית בזיהוי רכב 
המגיע מאחור(

•

••6 כריות אוויר

מערכת אקטיבית למניעת 
••סטייה מנתיב

EssentialLuxury

2.4  ל׳

2.4  ל׳

2.0  ל׳ T

2.0  ל׳ T

2.0  ל׳ T235/65R17 235/60R182.4  ל׳

רמת האבזור הבטיחותי: 
רמת 

בטיחות 
נמוכה 0 1 2 3 4 65 7 8

רמת 
בטיחות 

גבוהה
12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום

מרבי
זיהום

מזערי

6
6
7

רמת אבזור בטיחותיתיאור דגם
ESSENTIAL 2X4
ESSENTIAL 4X4

LUXURY 2.0T

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם
Essential 2X4דרגה 9.615משולב
Essential 4X4דרגה 10.115משולב
Luxury 2.OTדרגה 10.715משולב

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

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

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **



*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.


