
יבואן מקביל

Tucson Diesel יונדאי



התמונות להמחשה בלבד

יונדאי טוסון דיזל
יונדאי טוסון החדש עם מנוע דיזל עוצמתי  ורמת איבזור מפנקת במיוחד

הדור החדש של יונדאי טוסון הוא ה-SUV האידאלי למי שמחפש שילוב מושלם של נוחות לכל המשפחה, מנוע דיזל חסכוני וטווח נסיעה 
ארוך בזכות צריכת דלק נמוכה. יונדאי טוסון החדש מציע מראה שאי אפשר להתעלם ממנו וגם עושר של אבזור מפנק ומערכות בטיחות 

מתקדמות. 

יונדאי טוסון קובע אמות מידה חדשות בתכנון חכם של חלל פנים שימושי ונעים. תא מטען בנפח עצום עם גישה קלה מדלת אחורית 
גדולה. תכנון כל-חדש של תא הנהג מאפשר להיפרד ממנוף ההילוכים המיושן לטובת מתגים לפיקוד אלקטרוני על תיבת ההילוכים 

וחווית נסיעה כפי שמעולם לא הייתה ב- SUV בקבוצה הזו.

קוקפיט דיגיטלי מלא עם מסכי מידע רבים, ממשקי קארפליי ואנדרואיד אוטו. עיצוב חדשני ועתידני המסתיר את פתחי המיזוג, מגדיל 
את חלל התא שהופך כל נסיעה לאירוע חגיגי. גלגל הגה רב תפקודי בעיצוב חדש מאפשר תפעול מערכות רבות ברכב מבלי להוריד

את הידיים מההגה. שורה ראשונה גם בבטיחות.

כ"ס  136 על  עומדת  התפוקה  חסכון.  וגם  ביצועים  שרוצה  למי  ביותר  הטוב  הפתרון  הוא  ל׳,   1.6 בנפח  מתקדם  דיזל  טורבו  מנוע 
ו-32 קג"מ הכוח עובר לגלגלים באמצעות תיבת הילוכים כפולת מצמדים עם 7 הילוכים. השילוב בין השניים מבטיח ביצועים טובים, 
זמינות כוח נפלאה בכל תרחישי הנהיגה וכמובן חסכון בדלק כמו שרק מנוע דיזל יכול להשיג עם ממוצע יצרן רשמי של 5.7 ל' ל-100 ק"מ

)הנעה קדמית(.

התמונות להמחשה בלבד

5 כוכבי 
NCAP

תיקון סטייה
מנתיב

אוט׳ 7
הילוכים

מנוע דיזל
עוצמתי



Prime LuxuryPlatinumאיבזור חיצוני
•חישוקי סגסוגת 18 אינץ׳
•חישוקי סגסוגת 19 אינץ׳

••מראות צד חשמליות עם הפשרה
LED מראות צד עם מאותתי••
••מראות צד עם קיפול חשמלי

•פנסים אחוריים הלוגן 
led פנסים אחוריים•
 led פנסים ראשיים•

••שמשות פרטיות מאחור
••מסילות גג מקוריות

•שבכה קדמית כסופה 
•שבכה קדמית כהה

מפרט טכני ואיבזור

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

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

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

זיהום
מזערי

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

Tucson Dieselדרגה 5.615משולב

WLTP 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.

רמת האבזור הבטיחותי: 6
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 7 85 6

מידות, משקלים ונפחים
4,500אורך )מ״מ(
1,865רוחב )מ״מ(

1,650גובה עם מסילות גג )מ״מ(
2,680בסיס גלגלים )מ״מ(

1,615מפשק גלגלים קדמי )מ״מ(
1,622 מפשק גלגלים אחורי )מ״מ( 

170מרווח גחון )מ״מ(
598נפח תא מטען )ל׳(

54נפח מיכל דלק )ל׳(
 Prime Luxury 235/55צמיגיםR18

 Platinum 235/50צמיגיםR19

ביצועים
8.9 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

180 קמ"שמהירות מרבית

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

דיסקים מאוורריםבלם קדמי
דיסקיםבלם אחורי

יחידת כוח
טורבו - הזרקה מסילה משותפתמנוע דיזל

1,598נפח )סמ״ק(
4,000/136 הספק /סל״ד )כ״ס(

2,000/32 מומנט  /סל״ד )קג״מ(
DCT/7 הילוכיםתיבת הילוכים

קדמיתהנעה

Prime LuxuryPlatinumבטיחות
••בלם חניה חשמלי

••מצלמת חניה
••בורר מצבי נהיגה

••התראה ותיקון סטיה מנתיב
••בקרת שיוט

••מגביל מהירות
••בקרת יציבות אלקטרונית

••חיישן תאורה אוטומטי
••חיישן גשם להפעלת מגבים

••חיישן התהפכות
••כריות אוויר קדמיות צידיות

••חיישן מפלס נוזל מגבים
••פנס ערפל אחורי

••בלימת חירום אוטונומית
••זיהוי הולכי רגל

••זיהוי דו-גלגלי
••חיישן לחץ אוויר בצמיגים

Prime LuxuryPlatinumאיבזור פנים ונוחות
•מולטימדיה עם מסך 8 אינץ׳

•מולטימדיה עם מסך 10.25 אינץ׳
Android Auto-ו Apple Carplay ממשק••

•משוטים להעברת הילוכים בגב ההגה
•משטח טעינה אלחוטי

••שקע USB לטעינת מדיה
•2 שקעי USB מאחור

••לוח מחוונים דיגיטלי  10.25 אינץ׳
•מושב נהג חשמלי 

•מושבים קדמיים מחוממים
••חלונות חשמליים קדמיים אוטו׳

••חלונות חשמליים אחוריים
•ריפודי בד מהודרים
•ריפודי עור מהודרים

••גלגל הגה מצופה עור
•גלגל הגה מחומם

•כפתורים להפעלת תיבת הילוכים
••מחזיק כוסות מושב אחורי

••מפשיר שמשה אחורית אוטומטי
••מפשיר למראות צד

••מראת פנים מתכהה
••כניסה והתנעה ללא מפתח

LED תאורת פנים••
••גג שמש פנוראמי

••מצלמת חניה
••מפתח חכם

•דלת תא מטען חשמלית

Prime LuxuryPlatinumבטיחות - המשך
••חיישני חניה

••מערכת נגד נעילת גלגלים
••חלוקת עוצמת בלימה אלק׳ 



*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.


