TUCSON

Вражай.
Новий TUCSON знаменує початок нового дня та новий підхід до
водіння. Відкидаючи буденність, новий TUCSON розширює межі
сегмента, щоб заново винайти нові грані.
Дизайн екстер’єру TUCSON створений так, щоб безперервно
справляти враження на оточуючих. А досліджуючи інтер’єр ви
відкриєте для себе новий рівень якості матеріалів, простору,
комфорту й універсальності, які перевершують усі очікування.
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Дизайн, який
неможливо забути.
Динамічні геометричні форми, гострі кути та перші в світі параметричні приховані
ходові вогні поєднуються, щоб зробити абсолютно новий Tucson унікальним та
неперевершеним на дорозі. Новий TUCSON неодмінно стане до вподоби
трендсетерам, які мають смак до футуристичного дизайну. Вишуканий дизайн
абсолютно нового Tucson є революційним. Піднімаючи сучасну естетику на новий
рівень, його витончені поверхні та динамічні лінії є втіленням ультрасучасного
автомобільного дизайну. Завдяки більшому та ширшому кузову, його мужній
силует поєднує в собі гострі кути та динамічні пропорції з багатогранними
поверхнями, утворюючи прогресивний вигляд.
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Досвід, який розкриває почуття.
Відчуття легкості та відкритості охопить вас тієї миті, як ви сядете в салон нового TUCSON. Приладова панель відкритого типу –
це одна із головних інновацій в дизайні, яка задає високотехнологічну та люксову атмосферу, щоб ви почувалися безпечно,
розслаблено та впевнено. Абсолютно новий Tucson став першим автомобілем Hyundai, котрий оснащений новітньою
технологією обдуву Multi Air Mode прихованого типу, що складається з поєднання прямих і непрямих вентиляційних отворів для
кондиціонування та обігріву. Система забезпечує максимально приємний мікроклімат завдяки більш м’якому потоку повітря.

Центральна сенсорна панель з персоналізованими профілями
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Цифрова панель приладів SUPER VISION 10,25’’

Технологія обдуву Multi Air Mode
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Жити моментом.
Незалежно від того, яка чекає подорож, — коротка, на самоті чи довга, на вихідних із сім’єю,
TUCSON запропонує вам виняткову різноманітність, зокрема функцію складання заднього
сидіння, завдяки чому звільниться місце об’ємом 1682 літри для додаткової поклажі. Місця для
всіх пасажирів максимально зручні та просторі для комфортних та незабутніх подорожей.
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Ваша цифрова подорож
починається тут.
Час пролетить непомітно в будь-якій подорожі, особливо якщо у вас є такий надійний помічник, як
навігаційна мультимедійна система з кольоровим сенсорним 10,25’’ LCD монітором і преміальна
акустика від Krell. Сенсорним екраном легко керувати, а безпроблемна синхронізація зі смартфоном
забезпечить безперервне розважання та інформування в дорозі. А завдяки адаптивному круїзконтролю ви зможете їздити значно впевненіше.
Навігаційна мультимедійна система з кольоровим сенсорним 10,25’’ LCD монітором

Преміальна акустика Krell

Круїз-контроль
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* Функції і технічні характеристики можуть змінюватися залежно від ринку. Будь ласка, проконсультуйтеся з місцевим представником.

19

Ви задаєте темп.
Натисніть педаль газу, і ваш пульс прискориться, оскільки TUCSON відповість плавним та тихим
сплеском потужності, що стало можливим завдяки Smartstream — найновішій технології Hyundai
у галузі створення двигунів. Ви маєте можливість вибирати з-поміж чотирьох типів двигунів.

Двигуни Smartstream
Бензиновий 2,0 MPi

156
192
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Максимальна потужність
к. с. при 6200 об./хв.
Максимальний крутний момент
Н*м при 4500 об./хв.

Бензиновий 1,6 T-GDi

180
265

Максимальна потужність
к. с. при 5500 об./хв.
Максимальний крутний момент
Н*м при 1500-4500 об./хв.

Дизельний 1,6 CRDi

Бензиновий гібридний 1,6 T-GDi HEV

136
320

230
265

Максимальна потужність
к. с. при 4000 об./хв.
Максимальний крутний момент
Н*м при 2000-2250 об./хв.

Максимальна потужність
к. с. при 5500 об./хв.
Максимальний крутний момент
Н*м при 1500-4500 об./хв.
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Готовий до всього.
Негода? Звивиста дорога? Все це не проблема для абсолютно нового Tucson.
Автомобіль може бути оснащений інноваційною системою повного приводу
HTRAC™, що забезпечує оптимальну керованість в поворотах і робить водіння
безпечнішим і значно комфортнішим. HTRAC — система повного приводу,
яка надає впевненості навіть у найскладніших умовах водіння.

Система повного приводу HTRAC
Система HTRAC триматиме вас на ходу, навіть коли погода зіпсується. Серцем цієї повнопривідної системи є
сучасний електронний контролер, який безперервно аналізує швидкість і дорожні умови. Він автоматично
оптимізує розподіл крутного моменту на чотири колеса та в разі потреби застосовує гальма, щоб забезпечити
максимальне зчеплення та стійкість на дорозі в критичний момент.

Вибір режимів водіння
Завдяки режиму водіння ви можете вибрати стиль, який вам
найбільше підходить: NORMAL для спокійної щоденної їзди,
ECO для оптимальної ефективності витрат палива, SPORT для
швидкого прискорення, SMART для автоматичного
регулювання інтервалів перемикання передач залежно від
стилю водіння. Кожен із режимів орієнтований на підвищення
продуктивності та ефективності залежно від стилю їзди.
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Hyundai SmartSense

Асистент запобігання зіткненню спереду, розширений (FCA-A)
Попередження водія про ризик переднього зіткнення з пішоходом, велосипедистом чи транспортним засобом, який раптово загальмував чи зупинився.
Якщо після попередження ризик зіткнення збільшується, функція автоматично сприяє екстреному гальмуванню. Те саме відбувається в разі наближення
зустрічного транспортного засобу під час повороту ліворуч на перехресті.
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Асистент запобігання зіткненню в «сліпих» зонах (BCA)

Адаптивний круїз-контроль (SCC)

Цей асистент застосовує задній кутовий радар, щоб стежити за
обома «сліпими» зонами. Якщо у «сліпій» зоні під час роботи
вказівників повороту буде зафіксовано автомобіль, BCA автоматично
застосує гальмування під час спроби змінити смугу руху, щоб
уникнути небезпечної зміни полоси та можливого зіткнення.

Завдяки цій функції підтримується задана швидкість і задана відстань
від транспортного засобу, який їде попереду, і для цього не потрібно
додаткових дій з боку водія.

Система відеомоніторингу «сліпих» зон (BVM)

Асистент утримання автомобіля в полосі руху (LFA)

Коли працюють вказівники повороту, на приладовій панелі
з’являється заднє бокове зображення відповідного напрямку.

Завдяки фронтальній камері, яка відстежує розділові смуги, асистент утримує
вас по центру смуги.

Асистент запобігання перехресному зіткненню при русі
заднім ходом (RCCA)
Під час руху заднім ходом асистент попереджає водія про
наближення автомобіля, який перетинає траєкторію руху ззаду; в разі
потреби спрацює аварійне гальмування, щоб уникнути зіткнення.

* Функції і технічні характеристики можуть змінюватися залежно від ринку. Будь ласка, проконсультуйтеся з місцевим представником.

Попередження про відстань спереду та ззаду під час
паркування (PDW)
Якщо ваша машина занадто наблизилася до перешкоди, PDW
попередить вас завдяки використанню ультразвукових датчиків,
розміщених на передньому та задньому бамперах, щоб ви могли
уникнути подряпин та безпечно припаркуватися.
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Змінюй
правила гри.
Не важливо, які випробування принесе новий день, тому що ви
будете готові впевнено їх зустріти за кермом принципово нового
TUCSON, який змінює правила гри. Це надійна інженерна розробка,
культовий стиль і високотехнологічні функції, якими можна
захоплюватися і які значно полегшать вам будь-яку подорож.
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Опції

Литі диски R17

Литі диски R18

Литі диски R19

Галогенові фари проекційного типу

Світлодіодні фари головного світла

Решітка радіатору срібляста

Решітка радіатору з оздобленням
Dark Black Chrome

Повторювач сигналу повороту на зовнішніх дзеркалах

Панель приладів SUPER VISION 4,2” TFT LCD

Клімат-контроль

Сонцезахисні шторки задніх дверей

Задні комбіновані ліхтарі

Світлодіодні задні комбіновані ліхтарі

Хромовані молдинги

Електропривід дверей багажного відділення з
інтелектуальною системою відкриття

Панорамний дах

Електронне перемикання передач
кнопкового типу

Вентиляція передніх сидінь

Контурна підсвітка інтер’єру
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* Функції і технічні характеристики можуть змінюватися залежно від ринку. Будь ласка, проконсультуйтеся з місцевим представником.
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Технічні характеристики

Кольори інтер’єру

Двигун

NU PE 2.0 MPI 6MT 2WD

NU PE 2.0 MPI 6AT 2WD

Марка двигуна

NU PE 2.0 MPI 6AT 4WD

New U 1.6 CRDi 7DCT 2WD

New U 1.6 CRDi 7DCT 4WD

1.6 T-GDi HEV 6AT 2WD

1.6 T-GDi HEV 6AT 4WD

2.0 MPI

NEW U 1.6 (HIGH)

GAMMAII 1.6 T-GDI (HEV)

Відповідність стандарту

Euro5

Euro5

Euro6D

Об‘єм (см3)

1999

1598

1598

180

193

Макс. швидкість, км/г

186

181

Кількість циліндрів

4

Кількість клапанів

16

Макс. потужність (к.с./кВ/об.хв.)

156 / 115 / 6 200

136 / 100 / 4 000

230 / 5 500

192 / 4 500

320 / 2 000 - 2 250

265 / 1 500 - 4 500

Макс. крут. момент (Нм/об.хв.)
Розгін до 100 км, сек

10.8

11.4

11.6

11.4

Повний

Передній

11.6

8.0

8.3

Трансмісія
Black

Gray

КПП

Teal

Механічна, 6-ступ

Привід

Автоматична, 6-ступ

Передній

7-ступ подвійне зчеплення

Автоматична, 6-ступ

Повний

Передній

Повний

Витрата палива л/100 км*
Тип палива

Тканина

Тканина

Бензин

Дизель

Бензин

Міський цикл

Н/Д

11.5

11.9

4.9

5.4

Н/Д

4.8

Заміський цикл

Н/Д

6.5

6.7

4.7

5

Н/Д

6

Комбінований цикл

Н/Д

8.3

8.6

4.8

5.2

Н/Д

5.6

Підвіска
Передня

Незалежна типу McPherson

Задня

Незалежна багатоважільна типу „Multi Link“

Екстер’єр
Тканина

Тканина

Шкіра

Тканина

Шкіра

Шкіра

Об‘єм багажника, л

620

598

616

Об‘єм багажника зі складеними кріслами, л

1799

1777

1795

Маса
Споряджена, мін., кг

1 405

1 429

1 484

1 481

1 540

1 564

1 634

Споряджена, макс., кг

1 553

1 579

1 634

1 636

1 695

1 685

1 755

Повна, кг

2 030

2 060

2 115

2 115

2 175

2 175

2 245

Колеса
215 / 65 R17, 235 / 55 R18, 235 / 50 R19

Кольори екстер’єру

Загальна висота

1 650
White Cream

Shimmering Silver

Titan Gray

Crimson Red

Teal

Silky Bronze

Amazon Gray

Phantom Black

Загальна ширина
Ширина колії

1 865
1 615*

Загальна довжина
Колісна база

4 500
2 680

Ширина колії*

1 622

Примітка. *Ширина колії • 17″ диски (передня / задня): 1630 / 1637 • 18″ диски (передня / задня): 1615 / 1622 • 19″ диски (передня / задня): 1615 / 1622
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ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора.
www.hyundai.com.ua

Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків. Транспортні
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову
плату, не всі версії моделі включені до цієї брошури. Hyundai Motor Company залишає за собою
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення.
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт місцевого дистриб’ютора
Hyundai або проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.

