Nέο Hyundai

TUCSON

Powered by Hyundai SmartStream™

Η ιστορία
των SUV
ξαναγράφεται.

Σας καλωσορίζουμε στο ολοκαίνουριο, εντυπωσιακό TUCSON που ενσωματώνει
άλματα εξέλιξης. Η αντισυμβατική σχεδίασή του πλαισιώνεται από πρωτοποριακές,
έξυπνες τεχνολογίες άνεσης και συνδεσιμότητας, συμπληρώνεται από κορυφαία
σουίτα συστημάτων ασφαλείας και κινείται αποκλειστικά με υβριδικές τεχνολογίες,
παρουσιάζοντας την πλέον εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων στην κατηγορία.
Ο κόσμος είναι έτοιμος να υποδεχθεί το νέο TUCSON. Εσείς;
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Εμφάνιση
εντυπωσιακότερη
από ποτέ.
Ανατρεπτική και ταυτόχρονα τεχνολογικά πρωτόγνωρη, η σχεδίαση του νέου TUCSON
είναι πραγματικά επαναστατική. Τολμηρά γεωμετρικά σχήματα, έντονες γωνίες και τα
πρώτα στον κόσμο παραμετρικά κρυμμένα φώτα, ή “Parametric Hidden Lights” όπως
ονομάζονται, συνθέτουν τη δυναμική και μοναδική παρουσία του TUCSON στο δρόμο.
Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία φωτισμού ‘half-mirror’, τα Parametric Hidden Lights
δεν γίνονται αντιληπτά εάν είναι σβηστά. Όταν ανάβουν, τα εξωτερικά, πλαϊνά
τμήματα της μάσκας, μετατρέπονται σε φωτεινά σώματα σε σχήμα φτερού,
δημιουργώντας μία μοναδική high-tech ταυτότητα φωτισμού. Σβήνοντας,
ενσωματώνονται και πάλι στη μάσκα.
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Η σχεδιαστική φιλοσοφία
Sensuous Sportiness
πρώτη φορά
στην κατηγορία SUV.

Προάγοντας τη μοντέρνα αισθητική στο επόμενο επίπεδο, οι εκλεπτυσμένες επιφάνειες και
οι δυναμικές γραμμές του νέου TUCSON φέρνουν την επανάσταση στην SUV σχεδίαση.
Διαθέτοντας μεγαλύτερο και φαρδύτερο αμάξωμα, το νέο TUCSON είναι το πρώτο SUV της
Hyundai που υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Sensuous Sportiness. Παραπέμποντας
σε “muscle car”, συνδυάζει έντονες γωνίες και δυναμικές αναλογίες με πλούσιες επιφάνειες
– δημιουργώντας έτσι μία προηγμένη εμφάνιση, χωρίς να υποτονίζεται ο σκληροτράχηλος
SUV χαρακτήρας του. Για μία πιο εξατομικευμένη εμφάνιση, διατίθενται 10 δυναμικά
χρώματα και προαιρετική δίχρωμη οροφή σε Phantom Black ή Dark Knight.
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Ευρυχωρία και άνεση
για το ψηφιακό ταξίδι σας.

Το εσωτερικό αποπνέει μία αίσθηση ευρυχωρίας και άνεσης που ξεπερνά όλες τις
προσδοκίες. Ο σχεδιασμός συνδυάζει αρμονικά το χώρο, την τεχνολογία και την
πληροφορία, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία με ένα εντυπωσιακό και έξυπνο
τεχνολογικό πακέτο. Ο ψηφιακός πίνακας 10,25” αποτελεί σημαντική σχεδιαστική
καινοτομία, ενισχύοντας την high-tech εικόνα του cockpit με τη νέα οθόνη αφής
10,25”, που αισθητικά εντάσσεται στην κονσόλα αφής. Οι ρευστές γραμμές του
ταμπλό συνεχίζονται περιμετρικά των θυρών, δημιουργώντας την αίσθηση ότι
αγκαλιάζουν τους εμπρός επιβάτες. Όλα τα χειριστήρια των συστημάτων
πλοήγησης, infotainment και κλιματισμού ενεργοποιούνται σε μία λεία επιφάνεια
αφής, αναδεικνύοντας έτσι την καθαρότητα, την άνεση και την ευρυχωρία του
εσωτερικού.
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Απολαύστε ένα νέο είδος
ευρυχωρίας.

Τώρα, έχοντας κερδίσει εκατοστά σε μήκος και πλάτος χάρη στη νέα
πλατφόρμα, το ευρύχωρο εσωτερικό δεν είναι απλά καλύτερο, αλλά και
μεγαλύτερο. Απολαύστε μία αίσθηση ελευθερίας και άνεσης, σπάνια για
όχημα της κατηγορίας. Οι επιβάτες της δεύτερης σειράς έχουν άφθονο
χώρο στη διάθεσή τους, ακόμη και στην περίπτωση του TUCSON Full
Hybrid, όπου η μεγάλη μπαταρία είναι έξυπνα τοποθετημένη κάτω από τα
πίσω καθίσματα. Πιο ευρύχωρο από ποτέ, το νέο TUCSON προσφέρει
περισσότερους χώρους και ανέσεις για όλους τους επιβάτες, όσο μακρινός
κι αν είναι ο προορισμός.
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Ευελιξία για κάθε είδους
περιπέτεια.
Η ζωή είναι ένα ταξίδι. Και η εμπειρία του ταξιδιού αποτελεί μέρος της απόλαυσης – πόσο μάλλον με
ένα SUV τόσο ευρύχωρο και ευέλικτο όπως το νέο TUCSON. Έτσι, είτε είστε λάτρεις των μοναχικών
εξορμήσεων, είτε προτιμάτε τις οικογενειακές εκδρομές τα σαββατοκύριακα, η ευελιξία είναι
δεδομένη με έξυπνα χαρακτηριστικά όπως η αναδίπλωση πίσω καθισμάτων με απομακρυσμένους
μοχλούς από το χώρο αποσκευών για τη δημιουργία επίπεδου χώρου φόρτωσης έως και 1.795
λίτρων. Για βελτιωμένη άνεση και ευελιξία, τα πίσω καθίσματα τώρα αναδιπλώνονται σε αναλογία
40:20:40 - εξαιρετικά χρήσιμο για τη μεταφορά μεγάλων αντικειμένων ή σπορ εξοπλισμού. Ο χώρος
αποσκευών έχει επίσης αυξηθεί, προσφέροντας συνολική χωρητικότητα έως 616 λίτρων με τα
καθίσματα σε όρθια θέση, ανάλογα με την επιλογή κινητήρα.
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Το ψηφιακό ταξίδι σας ξεκινά εδώ.
Το νέο TUCSON διαθέτει υπερσύγχρονες, έξυπνες τεχνολογίες για μέγιστη ασφάλεια και άνεση στο ταξίδι. Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε
το ημερολόγιο των συναντήσεών σας μέσω της οθόνης αφής 10,25” και τοποθετήστε το τηλέφωνό σας στη βάση ταχείας ασύρματης
φόρτισης. Χάρη στα Apple CarPlay™ και Android Auto™, μπορείτε να συνδέσετε το smartphone σας για να προβάλλετε τις αγαπημένες
εφαρμογές και τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας - ενσύρματα στη μεγάλη οθόνη 10,25”, ή ασύρματα στην οθόνη ηχοσυστήματος 8”.
Μπορείτε επίσης, μέσω φωνητικών εντολών, να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του κλιματισμού, να πραγματοποιείτε κλήσεις, να
στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα και να ακούτε μουσική στο premium ηχοσύστημα της KRELL.

Βάση ασύρματης ταχυφόρτισης με λειτουργία cooling για το κινητό σας.
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Premium ηχοσύστημα της KRELL.
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Hyundai Bluelink®
Συνδεδεμένες Υπηρεσίες Τηλεματικής
Οι υπηρεσίες Bluelink® Connected Car Services προσφέρουν αδιάλειπτη συνδεσιμότητα στο νέο TUCSON, με online αναγνώριση
φωνής και μία ευρεία γκάμα λειτουργιών που κάνουν το κάθε ταξίδι πιο άνετο και απολαυστικό. Πέραν των πολυάριθμων έξυπνων
χαρακτηριστικών που μπορείτε να ελέγχετε μέσω της εφαρμογής Bluelink, μία δωρεάν πενταετής συνδρομή στο πακέτο LIVE
Services της Hyundai συνοδεύει το σύστημα πλοήγησης.

Αποστολή προορισμού στο αυτοκίνητο.
Με το σύστημα πλοήγησης και τηλεματικής
του TUCSON, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
την εφαρμογή Bluelink για να αναζητήσετε
τον προορισμό σας από το κινητό σας,
προτού μπείτε στο αυτοκίνητο. Πλέον, δεν
έχετε παρά να μπείτε στο TUCSON και να
πατήσετε ‘go’. Το Bluelink συγχρονίζει τη
διαδρομή στο σύστημα πλοήγησης, ώστε να
ξεκινήσετε το ταξίδι σας χωρίς καθυστέρηση.

Κλείδωμα & ξεκλείδωμα θυρών από
απόσταση.
Ξεχάσατε να κλειδώσετε το αυτοκίνητό
σας; Μην ανησυχείτε, το TUCSON θα σας
ενημερώσει στέλνοντας ειδοποίηση στο
κινητό σας. Μετά, εισάγοντας το PIN σας,
μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε
το αυτοκίνητό σας από το κινητό σας,
πατώντας το σχετικό πλήκτρο στην
εφαρμογή Bluelink.

Live πληροφορίες για τιμές καυσίμου.
Βρείτε καύσιμο όταν το χρειάζεστε, σε
προσιτή τιμή. Η σχετική υπηρεσία σάς
παρέχει τις πιο ενημερωμένες
πληροφορίες για τις τρέχουσες τιμές
καυσίμων και για τη θέση των πρατηρίων,
τις ώρες λειτουργίας και τις μεθόδους
πληρωμής. Όλες οι πληροφορίες
εμφανίζονται στην οθόνη αφής του
συστήματος πλοήγησης.

Connected Routing.
Θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες για
την κυκλοφορία, πιο ακριβείς ώρες άφιξης
και πιο αξιόπιστους επανυπολογισμούς
διαδρομών ώστε να φτάνετε ταχύτερα στον
προορισμό σας; Το σύστημα πλοήγησης,
βασισμένο σε cloud, χρησιμοποιεί δεδομένα
πραγματικού χρόνου και τα συνδυάζει και
με παρελθοντικά δεδομένα, για καλύτερη
πρόβλεψη και καθοδήγηση στην διαδρομή.

P
Εντοπισμός του αυτοκινήτου σας.
Ξεχάσατε που έχετε σταθμεύσει; Κανένα
πρόβλημα. Απλά ανοίξτε την εφαρμογή
Bluelink και ο χάρτης θα σας οδηγήσει εκεί.
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On-demand διαγνωστικός έλεγχος.
Για μεγαλύτερη ξεγνοιασιά, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε έναν πλήρη
διαγνωστικό έλεγχο για την κατάσταση
υγείας του αυτοκινήτου σας, μέσω της
εφαρμογής Bluelink του smartphone σας.

Live πληροφορίες στάθμευσης.
Βρείτε ένα χώρο στάθμευσης ταχύτερα,
χωρίς στρες και άσκοπη κατανάλωση
καυσίμου. Η υπηρεσία αυτή σας βοηθά να
βρίσκετε και να συγκρίνετε επιλογές
χώρων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο,
σε γκαράζ, θέσεις στάθμευσης και σημεία
στο δρόμο.

Συνέχιση πλοήγησης πεζή μετά τη
στάθμευση (Last Mile Navigation)
Εάν πρέπει να παρκάρετε το TUCSON σας
πριν φτάσετε στον τελικό προορισμό,
μπορείτε να μεταφέρετε τις υπηρεσίες
πλοήγησης από το αυτοκίνητο στην
εφαρμογή. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της
επαυξημένης πραγματικότητας (AR) ή των
Google Maps, το τηλέφωνό σας θα σας
καθοδηγήσει ακριβώς στο σημείο που θέλετε.
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Απαράμιλλη άνεση.
Εκτός από ευελιξία και οικειότητα, το νέο TUCSON προσφέρει και εντυπωσιακές τεχνολογίες άνεσης για την εκπλήρωση κάθε
επιθυμίας σας. Στην είσοδο, ο οδηγός μπορεί άνετα να ρυθμίσει το κάθισμα του συνοδηγού στη διαδρομή εμπρός/πίσω και στην
ανάκλιση της πλάτης, μέσω ενός προαιρετικού, έξυπνα τοποθετημένου, διακόπτη. Η αυτόματη ηλεκτρική θύρα αποσκευών ανοίγει
εάν ανιχνευθεί η εγγύτητα έξυπνου κλειδιού για 3 δευτερόλεπτα – λειτουργία ιδιαίτερα πρακτική εάν είστε φορτωμένοι με τα ψώνια
σας. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε το άνοιγμα της πίσω θύρας σε διαφορετικά ύψη, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας ή τους
περιορισμούς μίας πυλωτής.
Στο δρόμο, οι επιβάτες θα ενθουσιαστούν από τα εμπρός και πίσω θερμαινόμενα καθίσματα, καθώς και από τον αυτόματο
κλιματισμό με πολυκατευθυντικούς αγωγούς (Multi Air Mode) για πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. Το σύστημα κλιματισμού
τριών ζωνών σάς επιτρέπει να ορίζετε διαφορετική θερμοκρασία για τον οδηγό, το συνοδηγό και τους πίσω επιβάτες.
Φτάνοντας στον προορισμό σας, το Remote Smart Park Assist του Plug-in ή του Full Hybrid TUCSON σάς επιτρέπει την ανεμπόδιστη
στάθμευση σε στενούς χώρους, καθώς ελέγχετε απομακρυσμένα την είσοδο αλλά και την έξοδο του TUCSON από το χώρο
στάθμευσης, πιέζοντας απλά ένα πλήκτρο.

Multi Air Mode με έμμεσους αεραγωγούς.
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Σύστημα ρύθμισης καθίσματος συνοδηγού
από κεντρικά προσβάσιμο διακόπτη (προαιρετικό).

Έξυπνη ηλεκτρική θύρα αποσκευών.

Σύστημα απομακρυσμένης έξυπνης στάθμευσης (Remote Smart Park Assist).
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Hyundai SmartStream.
Ισχύς που ηλεκτρίζει.
Αποκλειστικά υβριδικό, με κορυφαία γκάμα
εξηλεκτρισμένων turbo κινητήρων.
Αυξήσαμε τις επιλογές σας. Στόχος για το νέο TUCSON ήταν η μείωση των εκπομπών ρύπων, χωρίς επιπτώσεις στην
οδηγική απόλαυση, γι’ αυτό και προσφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα από εξηλεκτρισμένες κινητήριες τεχνολογίες στην
κατηγορία Compact SUV. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Plug-in Hybrid Turbo, Full Hybrid Turbo, 48V Hybrid Turbo
και 48V Hybrid Diesel.

Plug-in Hybrid Turbo
Κινητήρας Ηλεκτροεσωτερικής κινητήρας
καύσης

Μπαταρία

Φόρτιση

Ηλεκτροκίνητο όταν το θέλετε. Βενζινοκίνητο όταν το χρειάζεστε. Η ισχυρή μπαταρία
13.8kWh σας προσφέρει την επιλογή της all-electric ρύθμισης με το πάτημα ενός πλήκτρου.
Εάν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας ή οι απαιτήσεις του οδηγού (π.χ. επιτάχυνση) το
επιβάλλουν, το αυτοκίνητο επιστρέφει αυτόματα στην πλήρως υβριδική χρήση ώστε να
συνεχίσετε απρόσκοπτα την οδήγηση. Το νέο TUCSON Plug-in Hybrid προσφέρει
συνδυαστική μέγιστη ισχύ 265ps και μέγιστη ροπή 350Nm μέσω του βενζινοκινητήρα
1.6-λίτρων T-GDI Smartstream 180ps και του ηλεκτροκινητήρα 66,9kW.

Full Hybrid Turbo
Κινητήρας Ηλεκτροεσωτερικής κινητήρας
καύσης

Μπαταρία

Για πρώτη φορά, η πλήρης υβριδική τεχνολογία συνδυάζεται με Turbo κινητήρα χαμηλού κυβισμού.
Το νέο TUCSON Full Hybrid Turbo χρησιμοποιεί το νέο βενζινοκινητήρα 1.6L T-GDI Smartstream και
έναν ηλεκτροκινητήρα 44,2kW που τροφοδοτείται με ενέργεια από μία μπαταρία ιόντων λιθίου
1,49kWh. Το ισχυρό κινητήριο σύνολο, αποδίδει συνδυασμένη ισχύ 230ps και ροπή 350Nm – αυτό
σημαίνει ότι μπορείτε να απολαμβάνετε εξαιρετική οδηγική εμπειρία με χαμηλή κατανάλωση και
χαμηλές εκπομπές καυσαερίων.

48V Hybrid Turbo & 48V Hybrid Diesel

Κινητήρας
εσωτερικής
καύσης

MHSG

Μπαταρία

Η μίζα/γεννήτρια Mild Hybrid Starter Generator (MHSG) 48-volt μειώνει δραστικά το φορτίο
του κινητήρα και προσφέρει πιο ομαλές, ταχύτερες εκκινήσεις, βελτιωμένη κατανάλωση και
μειωμένες εκπομπές CO2. Το σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας διατίθεται με τον
βενζινοκινητήρα 1.6 T-GDi με 150ps ή 180ps, ή με τον πετρελαιοκινητήρα 1.6 CRDi με 136ps.

Τεχνολογία SmartStream CVVD
CVVD
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Με την καινοτόμο τεχνολογία CVVD (Διαρκώς Μεταβαλλόμενη Διάρκεια Βύθισης των
Βαλβίδων), η Hyundai λύνει έναν μηχανολογικό γρίφο 133 ετών και επιτρέπει στους Turbo
βενζινοκινητήρες της να προσανατολίζονται τόσο σε ενισχυμένες επιδόσεις, όσο και σε
μεγαλύτερη οικονομία και φιλικότητα στο περιβάλλον, ανάλογα με τις προθέσεις του οδηγού.
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Μεταδοτικό χάρισμα.

Επιλέξιμα προφίλ οδήγησης.

Ανάλογα με το κινητήριο σύνολο, μπορείτε να επιλέξετε από μία ευρεία γκάμα κιβωτίων με ομαλές αλλαγές σχέσεων.
Το ευφυές 6-τάχυτο κιβώτιο iMT (Intelligent Manual Transmission) με ηλεκτρονικό συμπλέκτη, συνδυάζεται με σύστημα 48V Hybrid
Turbo και αποσυνδέει προσωρινά τον κινητήρα από το σύστημα μετάδοσης όταν ο οδηγός αφήνει το γκάζι (λειτουργία coasting), για
αυξημένη εμβέλεια και για μείωση έως μηδενισμό της κατανάλωσης καυσίμου.

Αλλάξτε προφίλ οδήγησης ανάλογα με τις συνθήκες και τη διάθεσή σας! Μπορείτε να ρυθμίσετε άμεσα τη δυναμική συμπεριφορά
και αίσθηση του νέου σας TUCSON, πιέζοντας απλά ένα πλήκτρο. Οι χρωματικοί συνδυασμοί του πλήρως ψηφιακού πίνακα οργάνων
10,25” μεταβάλλονται ανάλογα με το επιλεγμένο drive mode. Επιλέξτε Sport mode για σπορ επιδόσεις, με παραμετροποίηση της
απόκρισης του γκαζιού, των σημείων αλλαγών σχέσεων και της αίσθησης του τιμονιού. Το Eco mode προσφέρει εξαιρετικά
οικονομική κατανάλωση με παραμετροποίηση του γκαζιού, των σημείων αλλαγών σχέσεων και της απόδοσης του συστήματος
αυτόματου κλιματισμού. Επιλέξτε Normal mode για μία ισορροπία επιδόσεων και κατανάλωσης.
Το προηγμένο σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενων αναρτήσεων ECS -στάνταρ εξοπλισμός στο TUCSON Plug-in Hybrid και Full Hybrid
και προαιρετικά διαθέσιμος στο TUCSON 48V Hybrid- προσαρμόζει, βάσει του προφίλ οδήγησης, τη δύναμη απόσβεσης της
ανάρτησης ανεξάρτητα σε κάθε τροχό, για βέλτιστη οδηγική συμπεριφορά και άνεση.

Το νέο εντυπωσιακό αυτόματο 7-τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη διαθέτει αποκλειστική λειτουργία Shift-by-Wire, ώστε οι εντολές
εναλλαγής μεταξύ των drive, neutral, reverse και park δίνονται πιέζοντας απλά τα πλήκτρα που βρίσκονται στην κεντρική κονσόλα, ενώ
μπορείτε να αλλάξετε σειριακά τις ταχύτητες με τα στάνταρ χειριστήρια στο τιμόνι (paddle shifters). Το 7-DCT Shift-By-Wire διατίθεται
με 48V Hybrid Turbo και 48V Hybrid Diesel, συνδυάζοντας την αποδοτική λειτουργία και οδηγική απόλαυση ενός μηχανικού κιβωτίου με
την άνεση και ακρίβεια των αυτομάτων αλλαγών σχέσεων.
Το Plug-in Hybrid και το Full Hybrid σύστημα διατίθενται με ειδικά σχεδιασμένο 6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο που συμπεριλαμβάνει την
προηγμένη λειτουργία Shift-by-Wire με πλήκτρα στην κεντρική κονσόλα, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει στάνταρ χειριστήρια αλλαγών
σχέσεων στο τιμόνι.

Αυτόματο κιβώτιο με πλήκτρα (shift-by-wire).
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6-τάχυτο κιβώτιο iMT (Intelligent Manual Transmission).

Προβολή ψηφιακής οθόνης οργάνων 10,25’’: Normal mode

Προβολές ψηφιακής οθόνης οργάνων 10,25’’: Eco mode / Sport mode / Cube
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Εντυπωσιακή απόδοση.
Το νέο TUCSON Full Hybrid.

Tα καλύτερα και των δύο κόσμων.
Το νέο ΤUCSON Plug-in Hybrid.

Το νέο TUCSON Full Hybrid Turbo 1.6 230ps χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να διανύετε περισσότερα χιλιόμετρα ανά λίτρο
βενζίνης. Και όλα αυτά χωρίς εξωτερική φόρτιση μπαταρίας, ούτε αλλαγή στις οδηγικές σας συνήθειες.

Tο ολοκαίνουριο TUCSON Plug-in Hybrid σας προσφέρει ηλεκτροκίνηση όταν τη θέλετε και βενζινοκίνηση όταν τη χρειάζεστε.
Η ισχυρή μπαταρία πολυμερών ιόντων λιθίου 13,8kWh σας προσφέρει μια πλήρη ηλεκτρική οδηγική εμβέλεια έως και 74km σε
αστικό κύκλο, μόνο με το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας EV. Μόλις εξαντληθεί η ηλεκτρική αυτονομία ή οι οδηγικές συνθήκες το
απαιτούν, για παράδειγμα σε μια επιτάχυνση, τότε το Plug-in λειτουργεί όπως το Full Hybrid. Χάρη στο πλήρως παράλληλο υβριδικό
σύστημα κίνησης, μπορεί να λειτουργήσει με τον βενζινοκινητήρα ή τον ηλεκτροκινητήρα ή και με τα δύο μαζί. Με το σύστημα
έξυπνης ανατροφοδοτικής πέδησης (Smart Regenerative Braking System) η μπαταρία κατά τη Full Hybrid λειτουργία δεν
αποφορτίζεται, επιτρέποντάς σας να συνεχίσετε να κινείστε Υβριδικά.
Έτσι, ανεξάρτητα από το πόσο μακριά οδηγείτε, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε ταξίδι με πλήρη ευελιξία. Πηγαίνετε όσο μακριά
θέλετε. Και όταν φτάσετε, μπορείτε να συνδεθείτε σε έναν σταθμό φόρτισης και να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία σας ξανά.
Εξοπλισμένο με ενσωματωμένο φορτιστή 7,2kW, το νέο TUCSON Plug-In Hybrid μπορεί να επαναφορτιστεί είτε σε σταθμό φόρτισης
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) είτε ακόμα και στην πρίζα του σπιτιού σας.

Ανεβάζοντας ακόμα ψηλότερα τον πήχη στην οικονομία καυσίμου, χρησιμοποιεί έναν turbo βενζινοκινητήρα και έναν
ηλεκτροκινητήρα. Αυτοί συνεργάζονται με την υποστήριξη μιας ισχυρής μπαταρίας τελευταίας τεχνολογίας λιθίου ιόντων
πολυμερούς επιτυγχάνοντας εξαιρετική μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων. Ανάλογα με τις οδηγικές συνθήκες το
πλήρως υβριδικό σύστημα επιλέγει ανά πάσα στιγμή με ευφυή τρόπο ανεπαίσθητο στον οδηγό, την κίνηση είτε από τον turbo
κινητήρα, είτε από τον ηλεκτροκινητήρα, είτε ακόμα και ενεργοποιώντας και τους δύο ταυτόχρονα. Ως τμήμα του αναγεννητικού
συστήματος πέδησης, ο ηλεκτροκινητήρας βοηθά επίσης στην επιβράδυνση του αυτοκινήτου, φορτίζοντας τη μπαταρία. Στη
συνέχεια, η ενέργεια που αποθηκεύεται στη μπαταρία τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα, που παρέχει πρόσθετη ισχύ κατά την
επιτάχυνση, στις ανηφόρες και σε χαμηλές ταχύτητες οδήγησης, κάτι που βελτιώνει την κατανάλωση μειώνοντας το φόρτο του
βενζινοκινητήρα.
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Έτοιμο για όλα.
Απολαύστε την αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσετε τις πιο
απαιτητικές συνθήκες οδήγησης. Διαθέσιμο με Terrain mode, ηλεκτρονικά
ελεγχόμενη ανάρτηση ECS και το σύστημα τετρακίνησης HTRAC της Hyundai, το
νέο TUCSON διαθέτει σημαντικά SUV διαπιστευτήρια με ικανότητες 4x4 για να
μην αποτελεί τίποτα εμπόδιο στη διαδρομή σας.

ΧΙΟΝΙ
ΛΑΣΠΗ
ΑΜΜΟΣ

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση
Με το νέο, προηγμένο σύστημα ECS
-στάνταρ στο TUCSON Plug-in Hybrid
και στο TUCSON Full Hybrid και προαιρετικά
διαθέσιμο στο TUCSON 48V Hybridθα απολαμβάνετε μεγαλύτερη άνεση στο
ταξίδι και πιο ακριβή οδική συμπεριφορά.
Ελέγχοντας τη δύναμη απόσβεσης σε κάθε
τροχό ξεχωριστά, η ανάρτηση ECS μειώνει
τις διαμήκεις και εγκάρσιες κλίσεις και την
κάθετη κίνηση του αμαξώματος για
βελτιωμένη οδηγική ποιότητα και ασφάλεια.

ΧΙΟΝΙ
ΛΑΣΠΗ
ΑΜΜΟΣ

Επιλεκτική Τετρακίνηση HTRAC
Όταν ο καιρός αλλάζει προς το χειρότερο, το HTRAC σάς επιτρέπει να συνεχίσετε να κινείστε.
Η καρδιά αυτού του συστήματος κίνησης όλων των τροχών αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό
χειριστήριο που αναλύει συνεχώς την ταχύτητα και τις οδικές συνθήκες. Αυτομάτως, βελτιστοποιεί
την κατανομή της ισχύος ανάμεσα στους τέσσερις τροχούς και μπορεί, σε περίπτωση ανάγκης,
να εφαρμόσει και επιλεκτική πέδηση, έτσι ώστε να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση και
κατευθυντήρια σταθερότητα όταν η πορεία γίνεται δύσβατη.

Terrain mode (επιλογή εδάφους)
Χιόνι; Άμμος; Λάσπη; Κανένα πρόβλημα.
Με το χειριστήριο επιλογής drive mode,
βελτιστοποιείτε τις επιδόσεις και την
καμπύλη ισχύος και ροπής, για μέγιστη
ελκτική πρόσφυση και έλεγχο όταν τα
πράγματα δυσκολεύουν. Η τεχνολογία
διατίθεται με τετρακίνηση στο Plug-in Hybrid
και στο Full Hybrid.
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ΧΙΟΝΙ
ΛΑΣΠΗ
ΑΜΜΟΣ
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Φροντίζοντας για την ασφάλειά σας.

Rear Occupant Alert (ROA) - Σύστημα Ανίχνευσης Πίσω
Επιβατών
Αισθητήρες υπερήχων ανιχνεύουν την κίνηση των πίσω
επιβατών, στην περίπτωση που έχει ξεχαστεί το παιδί ή το
κατοικίδιό σας στα πίσω καθίσματα.

Surround View Monitor (SVM) - Σύστημα περιμετρικής επόπτευσης
Ορατότητα 360° σημαίνει ευκολότερο και ασφαλέστερο παρκάρισμα. Τέσσερις κάμερες υψηλής ευκρίνειας τοποθετημένες στα εμπρός,
πλαϊνά και πίσω τμήματα του αυτοκινήτου απεικονίζουν την γύρω περιοχή σε πραγματικό χρόνο.
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Blind Spot View Monitor (BVM) - Προβολή τυφλού σημείου στον πίνακα οργάνων
Ασφαλείς και εύκολες αλλαγές λωρίδων. Τώρα, μπορείτε να βλέπετε την περιοχή του τυφλού σημείου (πίσω δεξιά ή
πίσω αριστερά, ανάλογα με το φλας αλλαγής λωρίδας που ανάβετε) από τις πλευρικές κάμερες, με την εικόνα να
προβάλλεται στον ψηφιακό πίνακα οργάνων μπροστά σας.

Driver Attention Warning (DAW) - Σύστημα Ανίχνευσης
Κόπωσης Οδηγού
Όταν ανιχνευθεί συμπεριφορά κόπωσης ή διάσπασης
προσοχής κατά την οδήγηση, το σύστημα ειδοποιεί τον
οδηγό, προτρέποντάς τον για ένα διάλειμμα.
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Hyundai Smart Sense™

Απολαύστε περισσότερη ξεγνοιασιά με τα πιο προηγμένα συστήματα υποστήριξης και το πακέτο καινοτόμων τεχνολογιών και
λειτουργιών ενεργητικής ασφάλειας Hyundai Smart Sense™. Από το αυτόματο φρενάρισμα για αποφυγή σύγκρουσης με έναν
αφηρημένο πεζό, μέχρι τη διατήρηση του αυτοκινήτου στο κέντρο της λωρίδας ή την ανίχνευση διερχομένων οχημάτων όταν
στρίβετε ή ξεπαρκάρετε, το νέο TUCSON μπορεί να σας προστατεύσει από απρόβλεπτους κινδύνους στις καθημερινές σας διαδρομές.

Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης
(FCA- Junction Turning) κατά τη στροφή σε διασταύρωση
Στις στάνταρ λειτουργίες του, το σύστημα FCA σάς
προειδοποιεί και στη συνέχεια φρενάρει αυτόματα
όταν ανιχνεύσει ξαφνικό φρενάρισμα από το προπορευόμενο
όχημα, ενώ επίσης εντοπίζει πεζούς και δικυκλιστές στην
πορεία σας. Τώρα διαθέτει επιπλέον την προαιρετική
λειτουργία Junction Turning, ειδικά ρυθμισμένη για να
αποτρέπει τις εμπρόσθιες συγκρούσεις όταν στρίβετε σε
διασταυρώσεις. (Hyundai Smart Sense+ Πακέτο Ασφαλείας).

Smart Cruise Control (SCC με λειτουργία Stop & Go)
Μεγαλύτερη ασφάλεια, λιγότερο στρες. Τεχνολογία
ημιαυτόνομης οδήγησης, ο Έξυπνος Αυτόματος Πιλότος
διατηρεί την απαραίτητη απόσταση ασφαλείας από το
προπορευόμενο όχημα, μειώνοντας και επαναυξάνοντας
αυτόματα την ταχύτητα μέχρι ένα προκαθορισμένο
ανώτατο όριο. Σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας με συχνές
στάσεις και επανεκκινήσεις, η λειτουργία “Stop & Go”
διατηρεί απόσταση ασφαλείας έως πλήρη στάση αλλά και
επανεκκινεί με την άδεια του οδηγού.

Lane Following Assist (LFA)
Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, διατηρεί το όχημα
στο κέντρο της λωρίδας σε ταχύτητες μεταξύ 0 και 180
km/h στον αυτοκινητόδρομο ή σε δρόμους πόλεων.

Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης Τυφλού Σημείου με
Πέδηση (BCA)
Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ραντάρ στον πίσω
προφυλακτήρα, το σύστημα σάς προειδοποιεί για πιθανή
διέλευση οχήματος στο τυφλό σημείο. Σε μία τέτοια
περίπτωση, εάν ενεργοποιήσετε το φλας πριν από έναν
ελιγμό, θα ακουστεί ένα προειδοποιητικό σήμα και το
σύστημα θα εφαρμόσει επιλεκτική πέδηση ώστε να
επαναφέρει ήπια την πορεία σας εκτός τροχιάς
σύγκρουσης.

Ευφυής Περιοριστής Ταχύτητας - Intelligent Speed Limit
Assist (ISLA)
Το σύστημα αναγνωρίζει τα σήματα κυκλοφορίας στη
διαδρομή και σας προειδοποιεί με οπτική και ηχητική
ένδειξη όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας. Επιπλέον, σας
υπενθυμίζει να αλλάξετε την ταχύτητα που έχει οριστεί στο
Manual Speed Limit Assist ή Smart Cruise Control για να
παραμείνετε εντός του ορίου ταχύτητας.

Σύστημα Προειδοποίησης Ασφαλούς Εξόδου - Safe Exit
Warning (SEW)
Βοηθά έξυπνα στην αποφυγή ατυχημάτων, ανιχνεύοντας
οχήματα που πλησιάζουν από πίσω και προβάλλει μία
προειδοποίηση στην οθόνη και στον εξωτερικό καθρέπτη
σε συνδυασμό με μία ηχητική προειδοποίηση, ώστε να μην
ανοίξει ο πίσω επιβάτης την πόρτα του.

Highway Driving Assist (HDA)
Χρησιμοποιεί Smart Cruise Control βασισμένο σε σύστημα
Πλοήγησης και δεδομένα πλοήγησης καθώς και Lane
Following Assist, για να σας διατηρεί στο κέντρο της
λωρίδας και να ταξιδεύετε τόσο σε ασφαλή απόσταση πίσω
από το προπορευόμενο αυτοκίνητο όσο και εντός ορίων
ταχύτητας.

Navigation-based Smart Cruise Control - Curve (NSCC-C)
Χρησιμοποιεί το προηγμένο σύστημα πλοήγησης για να
προβλέπει στροφές ή ευθείες στον αυτοκινητόδρομο και να
προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα για πιο ασφαλή
οδήγηση.

Lane Keeping Assist (LKA)
Χρησιμοποιεί την εμπρός κάμερα για να παρακολουθεί τις
διαγραμμίσεις του δρόμου. Σε περίπτωση τυχαίας
απομάκρυνσης από τη λωρίδα, το LKA προειδοποιεί τον
οδηγό και μπορεί να ασκήσει διακριτικά ροπή στο σύστημα
διεύθυνσης για να επαναφέρει το όχημα στη λωρίδα του.

Σύστημα Αποφυγής Σύγκρουσης με Κάθετα Διερχόμενα
κατά την Όπισθεν με Πέδηση (RCCA)
Όταν κινείστε με την όπισθεν σε χώρο στάθμευσης
περιορισμένης ορατότητας, το σύστημα όχι μόνο
προειδοποιεί τον οδηγό εάν πλησιάζουν οχήματα από το
πλάι – αλλά ενεργοποιεί αυτόματα και τα φρένα.

Σύστημα Προειδοποίησης Αναχώρησης Προπορευόμενου
Οχήματος (LVDA)
Αυτή η έξυπνη λειτουργία για οδήγηση στην πόλη, ειδοποιεί
τον οδηγό εάν το προπορευόμενο όχημα ξεκινήσει από
κατάσταση αναμονής, όπως σε κόκκινο φανάρι ή λόγω
κυκλοφοριακής συμφόρησης.

High Beam Assist (HBA)
Λιγότερο στρες, μέγιστη ορατότητα. Το HBA όχι μόνο
ανιχνεύει τα αντίθετα ερχόμενα αυτοκίνητα αλλά και όσα
βρίσκονται στην ίδια λωρίδα και αλλάζει αυτόματα μεταξύ
μεγάλης και μεσαίας σκάλας φώτων.

32

33

Δημιουργήθηκε για τα δύσκολα.
Το ολοκαίνουριο TUCSON έχει εξελιχθεί και δοκιμαστεί στην Ευρώπη στην πιο απαιτητική πίστα αγώνων
στον κόσμο, στην περίφημη Nordschleife στο Nürburgring, καθώς και σε αυστηρές συνθήκες σε όλη την
Ευρώπη: από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες της Σουηδίας και των Άλπεων έως τις πολύ υψηλές στη νότια
Ισπανία, ώστε να διασφαλίσει την ικανοποίηση των υψηλών προσδοκιών των Ευρωπαίων πελατών.
H Hyundai είναι η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία που παράγει η ίδια το ατσάλι των αυτοκινήτων της. Το νέο
TUCSON φέρει την ολοκαίνουρια πλατφόρμα Ν-3 και θωρακίζεται με υψηλά ποσοστά χάλυβα υπέρ-υψηλής
αντοχής Advanced/Ultra High Strength Steel, όπως και με εκτεταμένη εφαρμογή της προηγμένης
μεταλλουργίας hot stamping στο αμάξωμά του. Αποτέλεσμα, ένα ιδιαίτερα άκαμπτο πλαίσιο με εξαιρετική
οδηγική ευστάθεια, ποιότητα κύλισης, ηχομόνωση και φυσικά κορυφαία ασφάλεια σε περίπτωση
πρόσκρουσης.
Multi-Collision Braking
Όταν η ενεργοποίηση των αερόσακων προκαλείται από πρόσθια ή πλευρική πρόσκρουση, το σύστημα
Multi-collision ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση του κινδύνου
δευτερογενών ή πολλαπλών συγκρούσεων.
Κεντρικός αερόσακος μεταξύ οδηγού-συνοδηγού
Το ολοκαίνουριο TUCSON είναι εξοπλισμένο με ένα αναβαθμισμένο σύστημα ασφαλείας επτά αερόσακων,
το οποίο διαθέτει ένα νέο κεντρικό αερόσακο στα εμπρός καθίσματα, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό στη
συγκεκριμένη κατηγορία. Σε περίπτωση σύγκρουσης ο νέος αερόσακος αποτρέπει τους επιβάτες που
κάθονται μπροστά να χτυπήσουν μεταξύ τους, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών.
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Εκφράστε το στιλ σας.
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δέκα διαφορετικές εξωτερικές αποχρώσεις.
Επιπλέον, η δυνατότητα επιλογής διχρωμίας οροφής σε Phantom Black ή Dark Knight,
σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το TUCSON σύμφωνα με το προσωπικό σας στυλ.

Amazon Gray Metallic (A5G)

Dark Knight Gray Pearl (YG7)

Phantom Black Pearl (PAE)

Atlas White (SAW)

Engine Red (JHR)

Dark Teal Metallic (TG8)

Serenity White Pearl (W6H)

Διαστάσεις.
1.650mm
170mm

Sunset Red Pearl (WR6)
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Shimmering Silver Metallic (R2T)

Silky Bronze Metallic (B6S)

1.865mm

2.680mm
4.500mm
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Χρώματα Εσωτερικού.

Ζάντες και ελαστικά.
Το νέο TUCSON διατίθεται τώρα με μία σειρά κομψών ζαντών αλουμινίου 17’’, 18’’ και 19’’,
που ολοκληρώνουν το δυναμικό του προφίλ.

Black εσωτερικό (Απεικόνιση με ύφασμα)

Black εσωτερικό με ύφασμα.

Black εσωτερικό με δέρμα.

Ζάντες αλουμινίου 17”

Ζάντες αλουμινίου 19”

Ζάντες αλουμινίου 18”

Οι τύποι ελαστικών που φέρει το νέο TUCSON, σύμφωνα με τις διαστάσεις των ζαντών και την εκάστοτε εργοστασιακή
διαθεσιμότητα, χαρακτηρίζονται από τις παρακάτω σημάνσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/740 της Ε.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση των συμβόλων στο www.hyundai.gr/eu-tyre-regulations/
Grey Black διχρωμία (Απεικόνιση με δέρμα, ασημί ένθετο στην πλάτη)

Grey-Black διχρωμία με ύφασμα.

Grey-Black διχρωμία με δέρμα.
Product Information Sheet
Continental
Delegated Regulation
(EU) 2020/740

0358454

MICHELIN

Product Information Sheet

0358434
Continental
Delegated Regulation
(EU) 2020/740

Continental

MICHELIN

087055

Tyre type identifier

101258

Tyre size designation

215/65R17

Tyre size designation

235/50R19

Load-capacity index

103

Load-capacity index

103

Speed category symbol

V

Speed category symbol

V

Fuel efficiency class

A

Fuel efficiency class

A

Wet grip class

B

Wet grip class

A

External rolling noise class

B

External rolling noise class

B

External rolling noise value

70

External rolling noise value

70

Severe snow tyre

No

Severe snow tyre

No

Ice tyre

No

Ice tyre

No

Date of start of production

21/18

Date of start of production

21/18

215/65 RPRIMACY
17 103
4 S2V XL

Commercial name or trade designation

C1

235/55 R 18 104 V XL

Date of end of production
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Teal Colour Pack με ύφασμα.

235/50 R PRIMACY
19 103
4 S1V XL

C1 name or trade designation
Commercial

C1

Date of end of production

Load version

XL

Load version

XL

Additional information

215/65 R17 103V XL TL PRIMACY 4 S2 MI

Additional information

235/50 R19 103V XL TL PRIMACY 4 S1 MI

72 dB

Teal Colour Pack (Απεικόνιση με δέρμα, ασημί ένθετο στην πλάτη)

0358437

Supplier name or trademark

Tyre type identifier

Supplier name or trademark

72 dB

72 dB

Teal Colour Pack με δέρμα.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
Κινητήρες

1.6 150ps 48V Hybrid iMT

1.6 180ps 48V Hybrid iMT

1.6 150ps 48V Hybrid 7DCT

1.6 180ps 48V Hybrid 7DCT 4WD

1.6D 136ps 48V Hybrid iMT

1.6D 136ps 48V Hybrid 7DCT

1.6D 136ps 48V Hybrid 7DCT 4WD

1.6 230ps HEV 6AT

1.6 230ps HEV 6AT 4WD

1.6 265ps PHEV 6AT 4WD

SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD
48V HYBRID TURBO
Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid
1.598
Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT)
6

SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD
48V HYBRID TURBO
Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid
1.598
Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT)
6

SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD
48V HYBRID TURBO
Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid
1.598
Αυτόματο διπλού συμπλέκτη
7-DCT

SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD
48V HYBRID TURBO
Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid
1.598
Αυτόματο διπλού συμπλέκτη
7-DCT

Smartstream D1.6 M6CF3-1e (48V)
48V HYBRID DIESEL
Diesel 48V Hybrid
1.598
Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT)
6

Smartstream D1.6 D7UF1-2 (48V)
48V HYBRID DIESEL
Diesel 48V Hybrid
1.598
Αυτόματο διπλού συμπλέκτη
7-DCT

Smartstream D1.6 D7UF1-2 (48V)
48V HYBRID DIESEL
Diesel 48V Hybrid
1.598
Αυτόματο διπλού συμπλέκτη
7-DCT

Smarstream G1.6 T-GDi CVVD HEV
FULL HYBRID TURBO
Αμόλυβδη Βενζίνη Full Hybrid
1.598
Αυτόματο
6

Smarstream G1.6 T-GDi CVVD HEV
FULL HYBRID TURBO
Αμόλυβδη Βενζίνη Full Hybrid
1.598
Αυτόματο
6

Ισχύς σε ίππους (ps/rpm)

150 / 5.500

180 / 5.500

150 / 5.500

180 / 5.500

136 / 4.000

136 / 4.000

136 / 4.000

Συνδυαστική 230 / 5.500
Κιν. Εσωτ. Καύσης: 180 / 5.500

Συνδυαστική 230 / 5.500
Κιν. Εσωτ. Καύσης: 180 / 5.500

Μέγιστη ροπή (Nm/rpm)

250 / 1.500-4.000

265 / 1.500-4.500

250 / 1.500-4.000

265 / 1.500-4.500

280 / 1.500-3.000

320 / 2.000-2.250

320 / 2.000-2.250

75,6 X 89,0
DOHC
16V
Καδένα

75,6 X 89,0
DOHC
16V
Καδένα

75,6 X 89,0
DOHC
16V
Καδένα

75,6 X 89,0
DOHC
16V
Καδένα

77,0 x 85,8
DOHC
16V
Ιμάντας

77,0 x 85,8
DOHC
16V
Ιμάντας

77,0 x 85,8
DOHC
16V
Ιμάντας

Συνδυαστική 350 / 1.500-4.500
Κιν. Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500~4500
Ηλεκτροκινητήρας: 264 / ~1600
75,6 X 89,0
DOHC
16V
Καδένα

Συνδυαστική 350 / 1.500-4.500
Κιν. Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500~4500
Ηλεκτροκινητήρας: 264 / ~1600
75,6 X 89,0
DOHC
16V
Καδένα

Smarstream G1.6 T-GDi CVVD PHEV
Plug-in HYBRID TURBO
Αμόλυβδη Βενζίνη Plug-in Hybrid
1.598
Αυτόματο
6
Συνδυαστική 265 / 5.500
Κιν. Εσωτ. Καύσης: 180 / 5.500
Ηλεκτροκινητήρας: 91 / 2100-3300
Συνδυαστική 350 / 1.500-4.500
Κιν. Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500~4500
Ηλεκτροκινητήρας: 304 / ~2100
75,6 X 89,0
DOHC
16V
Καδένα

Τύπος κινητήρα
Τεχνολογία Εξηλεκτρισμού
Καύσιμο
Κυβισμός (κ.ε.)
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων
Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων

Διάμετρος x Διαδρομή
Εκκεντροφόροι
Αριθμός βαλβίδων
Μετάδοση χρονισμού
Σύστημα ISG (Stop & Start)

Standard

Standard

Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης
Τύπου πολλαπλών συνδέσμων Multi-link (2 άνω και ένα κάτω εγκάρσια μπράτσα) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο
και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης
○
○
○
○
Αεριζόμενοι δίσκοι
Δίσκοι

Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης
Τύπου πολλαπλών συνδέσμων Multi-link (2 άνω και ένα κάτω εγκάρσια μπράτσα) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου,
αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης
○
○
●
●
Αεριζόμενοι δίσκοι
Δίσκοι

Ανάρτηση - Πέδηση
Εμπρός Ανάρτηση
Πίσω Ανάρτηση
Σύστημα Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενων Αναρτήσεων (ECS)
Εμπρός σύστημα πέδησης
Πίσω σύστημα πέδησης

○

●

Βάρος - Χωρητικότητες
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο)
Χώρος αποσκευών (lt) (VDA)
Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα (VDA)
Χωρητικότητα καυσίμου (lt)
Ελκτική ικανότητα (kg)

1.463-1.588
577
1.756

1.463-1.588
577
1.756

1.491-1.621
577
1.756

1.558-1.689
577
1.756

1.531-1.660
546
1.725

54
750 χωρίς φρένα / 1.650 με φρένα

1.531-1.660
546
1.725
54

750 χωρίς φρένα / 1.650 με φρένα

1.590-1.729
546
1.725

1.564-1.685
616
1.795
52

1.634-1.755
616
1.795
52

1.818-1.924
558
1.721
42
750 χωρίς φρένα / 1.350 με φρένα

24,1

24,1

24,1

193
8,3

191
8,2

750 χωρίς φρένα / 1.650 με φρένα

Εκτός δρόμου χαρακτηριστικά
Γωνία προσέγγισης (˚)
Απόσταση από το έδαφος (mm)
Γωνία φυγής (˚)

25,7

17,4
170
25,7

24,1

17,4
170
24,1

17,4
170
24,1

24,1

24,1

Σύστημα διεύθυνσης
Τύπος υποβοήθησης
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m)

Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού
5,5 (+/- 0,2)

Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού
5,5 (+/- 0,2)

Επιδόσεις
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h)
0-100 km/h (sec)
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd)

189
10,3

205
9,4

189
9,6

201
9,0

180
11,4

180
11,6

0,315

193
8,0
0,315

Μπαταρία - Ηλεκτροκινητήρας Υβριδικών συστημάτων
Τύπος ηλεκτροκινητήρα
Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα [kW]
Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα [Nm]
Τύπος μπαταρίας
Τάση μπαταρίας [V]
Χωρητικότητα μπαταρίας [kWh]

180
11,4

MHSG
12
55
Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
48
0,44

MHSG
12
55
Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
48
0,44

MHSG
12
55
Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
48
0,44

MHSG
12
55
Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
48
0,44

MHSG
12
55
Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
48
0,44

MHSG
12
55
Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
48
0,44

MHSG
12
55
Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
48
0,44
Κάτω από το χώρο αποσκευών

Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη
44,2
44,2
66,9
264
264
304
Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
270
270
360
1,49
1,49
13,8
Κεντρικά κάτω από το κυρίως
Κάτω από την πίσω σειρά καθισμάτων Κάτω από την πίσω σειρά καθισμάτων
αμάξωμα
7,2 kW
74 χλμ. αστικός κύκλος
62 χλμ. συνδυαστικός κύκλος
8 έτη / 160.000χλμ
8 έτη / 160.000χλμ
8 έτη / 160.000χλμ

Κάτω από το χώρο αποσκευών

Κάτω από το χώρο αποσκευών

Κάτω από το χώρο αποσκευών

Κάτω από το χώρο αποσκευών

Κάτω από το χώρο αποσκευών

Κάτω από το χώρο αποσκευών

Τροφοδοτικό μπαταρίας για AC παροχή (On-Board Charger) (kW)

-

-

-

-

-

-

-

Αυτονομία με αποκλειστική ηλεκτροκίνηση

-

-

-

-

-

-

-

Μη υψηλής τάσης

Μη υψηλής τάσης

Μη υψηλής τάσης

Μη υψηλής τάσης

Μη υψηλής τάσης

Μη υψηλής τάσης

Μη υψηλής τάσης

8,1
6,4
5,6
7,0
6,6
150

7,9
6,3
5,6
7,1
6,6
150

7,9
6,1
5,5
7,0
6,5
147

8,2
6,6
6,0
7,8
7,0
159

5,5
5,0
4,7
6,0
5,3
139

5,4
5,1
4,7
6,3
5,4
139

6,0
5,7
5,1
6,7
5,9
154

5,8
4,8
4,9
7,0
5,7
130

6,7
5,6
5,4
7,5
6,3
144

1,38
31,4

1 / 15.000

1 / 15.000

1 / 15.000

1 / 15.000

2 / 30.000

2 / 30.000

2 / 30.000

1 / 15.000

1 / 15.000

1 / 15.000

Τοποθέτηση μπαταρίας στο όχημα

Eγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης

Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές WLTP
Κατανάλωση καυσίμου Low Phase
Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase
Κατανάλωση καυσίμου High Phase
Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase
Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος
Εκπομπές CO2 (g/km) WLTP

Πρόγραμμα συντήρησης

Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ
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Κορυφαία Εγγύηση, Βραβευμένη Αξιοπιστία.

Στη Hyundai μάς εμπνέει το πάθος να δημιουργούμε αυτοκίνητα που ξεπερνούν τις προσδοκίες σας. Η αφοσίωση στα πράγματα
όπως θα έπρεπε να είναι και όχι όπως είναι. Αυτό εξάλλου μαρτυρά μία βαριά κληρονομιά διακρίσεων σχεδίασης, αξιοπιστίας
και ασφαλείας του Hyundai TUCSON, αλλά και ο ποιοτικός έλεγχος στο 100% της παραγωγής, αφού κάθε παραγόμενο TUCSON
οδηγείται σε δοκιμαστική πίστα, προτού φύγει από το υπερσύγχρονο εργοστάσιό του.
Κάθε νέο Hyundai θωρακίζεται με την κορυφαία στην αγορά πανευρωπαϊκή εργοστασιακή εγγύηση ακόμη και για
εκατομμύρια χιλιόμετρα, προσφέροντας:
					
					
					
					
					

• 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριορίστων χιλιομέτρων,
• 5 Χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια,
• 5 Χρόνια δωρεάν ετήσιο τεχνικό έλεγχο,
• 5 Χρόνια εργοστασιακή εγγύηση βαφής,
• 8 χρόνια / 160.000χλμ εργοστασιακή εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης.

Ποιότητα και αξιοπιστία Hyundai.
H ποιότητα και η αξιοπιστία της Hyundai είναι γνωστή στους κατόχους της. Ταυτόχρονα όμως
αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται κάθε χρόνο με κορυφαίες διακρίσεις. Ενδεικτικά, στην τελευταία πενταετία:
• Η ετήσια έρευνα Vehicle Dependability Study (VDS) της JD Power Βρετανίας βραβεύει τη Hyundai μέσα
στις 3 καλύτερες, σε σύνολο 25 μαρκών αυτοκινήτου, τόσο το 2018 όσο και το 2019. Στην JD Power
Γερμανίας η ίδια έρευνα κατατάσσει τη Hyundai στην πρώτη 3άδα τo 2019.
• H ετήσια έρευνα Initial Quality Study (IQS) της JD Power Γερμανίας το 2017 ανέδειξε τη Hyundai No 2
ανάμεσα στις 24 σημαντικότερες μάρκες. Στις ΗΠΑ η ίδια έρευνα, κατατάσσει τη Hyundai στις
3 καλύτερες, ανάμεσα στις 32 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου, σταθερά τα έτη 2017, 2018 και 2019.
• Η Hyundai στέφεται “Κατασκευαστής της Χρονιάς” το 2018 από το BBC TopGear Magazine και το 2019 από τα βρετανικά
Automotive Management Awards. Δύο έτη νωρίτερα το AutoBild Quality Report Γερμανίας αναδεικνύει τη Hyundai No 1 ανάμεσα
στις 20 σημαντικότερες μάρκες αυτοκινήτου. Την ίδια χρονιά, όπως και το 2019, η Hyundai βραβεύεται για τις καινοτομίες της
από το γερμανικό θεσμό Automotive Innovations Awards.
Η Hyundai τα τελευταία 7
συνεχόμενα έτη συγκαταλέγεται στις 40 ισχυρότερες σε
αξία Μάρκες στον πλανήτη,
ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμό Best Global Brands
της Interbrand. Πρόκειται για μία καταξίωση
που αντανακλά όχι μόνο τη σημερινή καλή της
φήμη, αλλά και τις θετικές προσδοκίες που
δημιουργούν οι καινοτομίες και τα νέα μοντέλα για το μέλλον της Μάρκας.

Συμμετέχουμε στα απαιτητικότερα πρωταθλήματα αγωνιστικής οδήγησης στον κόσμο,
κερδίζοντας πολύτιμη τεχνογνωσία που μεταφέρουμε στα
εμπορικά μας μοντέλα.
Είμαστε υπερήφανοι για την
κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
WRC το 2019 και το 2020 και φυσικά για την πολυβραβευμένη σειρά μοντέλων υψηλών επιδόσεων με την υπογραφή “N”.
MOTORSPORT

Σχεδιάζουμε τα μοντέλα μας, με το απαιτητικό στοίχημα να συνδυάζουν
διαχρονική
καλαισθησία με εργονομία. Ένα καλοσχεδιασμένο και εργονομικό
αυτοκίνητο προσφέρει ομορφότερη καθημερινότητα, αλλά και καλύτερη μεταπωλητική αξία.
Το αποτέλεσμα αυτής μας της προσπάθειας
αντανακλάται στις διαρκείς βραβεύσεις των μοντέλων Hyundai, με αποκορύφωμα τη βράβευση της Hyundai στα Red Dot Design Awards ως
Brand of the Year 2018 από όλες τις κατηγορίες.

Σήμερα η Hyundai είναι η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο που ήδη παράγει σε
μαζική κλίμακα παραγωγής όλες τις τεχνολογίες εξηλεκτρισμένης αυτοκίνησης (από 48V
υβριδικά, πλήρως υβριδικά, plug-in υβριδικά, πλήρως ηλεκτρικά, έως και υδρογονοκίνητα
αυτοκίνητα, που αντί καυσαερίου εκπέμπουν... καθαρό νερό). Το 2020 συμπλήρωσε 30 χρόνια
συστηματικής επένδυσης στην εξηλεκτρισμένη αυτοκίνηση.
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Σφραγίδα Επισήμου Εμπόρου Hyundai

Hyundai Ελλάς ΑΒΕΕ
Βιλτανιώτη 31, 14564 Κηφισιά
+30 210 5507000 | www.hyundai.gr
Hyundai Greece
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Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσωρινές, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και
προορίζονται μόνο ως προκαταρκτική ενημέρωση. Πιθανές διαφοροποιήσεις στην αναπαράσταση των χρωμάτων του οχήματος
οφείλονται στους περιορισμούς της τεχνολογίας εκτύπωσης. Τα προϊόντα που εμφανίζονται αντιστοιχούν στην γκάμα εξοπλισμού
για τις ευρωπαϊκές αγορές. Τα αυτοκίνητα που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορεί να είναι εξοπλισμένα με πρόσθετο
εξοπλισμό με επιπλέον κόστος. Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και το
περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Η 5ετής Εργοστασιακή Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει
μόνο για αυτοκίνητα Hyundai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως
ορίζεται στους όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγυήσεως. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευθείτε
έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.

