
מפרט טכני ואיבזור

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

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

Tucson Prime 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׳(
235/55R18צמיגים

PRIMEאיבזור פנים ונוחות
•מולטימדיה עם מסך 8 אינץ׳

Android Auto-ו Apple Carplay ממשק•
•שקעי USB 1 טעינה 1 מדיה

•לוח מחוונים דיגיטלי 12.25 אינץ׳
•מושב נהג מכוון לגובה

•חלונות חשמליים קדמיים אוטו׳
•חלונות חשמליים אחוריים

•ריפודי בד מהודרים למושבים
•גלגל הגה מצופה עור

•מחזיק כוסות מושב אחורי
•מפשיר שמשה אחורית אוטומטי

•מפשיר למראות צד
•בקרת אקלים 3 איזורים

•מראת פנים מתכהה
•כיסוי לתא מטען

•כניסה והתנעה ללא מפתח
LED תאורת פנים•

•כפתורים להפעלת תיבת הילוכים
•גג שמש פנוראמי

•מצלמת חניה
•מפתח חכם

PRIMEבטיחות - המשך
•מערכת להפרשת אדים מהירה

•חיישן לחץ אוויר בצמיגים
•חיישני חניה

•מערכת נגד נעילת גלגלים
•חלוקת עוצמת בלימה אלק׳ 

•סיוע לזינוק בעליה
•בקרת ירידה במדרון 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

CRDiיחידת 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

PRIMEאיבזור חיצוני
•חישוקי סגסוגת 18 אינץ׳
•ידיות דלת בגימור כרום

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

•פנסים אחוריים הלוגן
•שמשה קדמית עם מסנן שמש

LED תאורת יום•
•שמשות פרטיות מאחור

•שמשות מעושנות לפנים
•אנטנת כריש

•מסילות גג מקוריות
•שבכה קדמית כסופה

•הגנת סף דלת סטנדרטית

PRIMEבטיחות
•בלם חניה חשמלי

•מצלמת חניה
•בורר מצבי נהיגה

•התראה על סטיה מנתיב
•תיקון סטיה מנתיב

•בקרת שיוט
•מגביל מהירות

•בקרת יציבות אלקטרונית
•חיישן תאורה אוטומטי

•חיישן גשם להפעלת מגבים
•חיישן התהפכות

•כריות אוויר קדמיות
•כריות אוויר צידיות

•חיישן מפלס נוזל מגבים
•פנס ערפל אחורי

•בלימת חירום אוטונומית
•זיהוי הולכי רגל

•זיהוי דו-גלגלי


