
יונדאי סנטה פה החדש



מפרט טכני
טורבו דיזל 2.2 אוטו'בנזין 2.4 אוטו'מנוע

 GDI ,DOHC ,4 גלילים CRDI ,DOHC ,4 גלילים
2,3592,199נפח מנוע )סמ"ק(
x 9785.4 x 96 88קדח/מהלך )מ"מ(

1:11.31:16יחס דחיסה
192/6,300197/3,800הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

2,500~24.7/4,25044.5/1,800מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

טורבו דיזל 2.2 אוטו'בנזין 2.4 אוטו'ביצועים
10.910.1תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

6.15.1תאוצה 60-100 קמ"ש )שניות(

טורבו דיזל 2.2 אוטו'בנזין 2.4 אוטו'ביצועים
190 190מהירות מירבית )קמ"ש(

42.642.6ביצועי בלימה עצירה  100 קמ"ש )מטר(

תצרוכת דלק
טורבו דיזל 2.2 אוטו'בנזין 2.4 אוטו'ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

12.28.9עירוני )ליטר/100 ק"מ(
7.15.5מחוץ לעיר )ליטר/100 ק"מ(

8.96.8משולב )ליטר/100 ק"מ(
6464קיבולת מיכל דלק )ליטר(

CO2 ערכי פליטה
טורבו דיזל 2.2 אוטו'בנזין 2.4 אוטו'ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

208178

בלמים
ABS+EBD מערכת כפולה מוגברת

דיסקים מאוורריםקדמיים
דיסקיםאחוריים

מתלים
עצמאיים מסוג מקפרסון,קדמי

קפיצי סליל ומוט מייצב
עצמאיים מסוג Multi-Link,אחורי

קפיצי סליל ומוט מייצב

צמיגים
235/60R18

גודל מלאגלגל חלופי

טורבו דיזל 2.2 אוטו'בנזין 2.4 אוטו'תיבת הילוכים אוטו' 6+1
יחסי העברה

4.6394.651ראשון
2.8262.831שני

1.8411.842שלישי
1.3861.386רביעי

1.0001.000חמישי
0.7720.772שישי

3.3853.393אחורי
3.6483.195סופי

טורבו דיזל 2.2 אוטו'בנזין 2.4 אוטו'
++כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

++כריות צד לנהג ולנוסע
++כרית ברכיים לנהג

++כריות וילון
++אפשרות לניתוק כרית אוויר במושב הנוסע 

++EBD + ABS + BAS- מערכות בלמים
++ESS- איתות בלימת חירום

++ESC - מערכת בקרת יציבות
++DBC - מערכת בקרת ירידה במדרון

++TCS - מערכת בקרת משיכה
++חגורות בטיחות עם קדם מותחנים

++חגורות בטיחות קדמיות עם כיוון גובה    
++5 משענות ראש מתכווננות

++משענות ראש קדמיות אקטיביות
++קורות חיזוק בדלתות
++פגושים סופגי אנרגיה

נקודות עיגון למושבי בטיחות לתינוקות בתקן 
ISOFIX++

ניטרול נעילת דלתות מרכזית במקרה של 
++תאונה

ACTIVE HOOD SYSTEM - מכסה מנוע אקטיבי 
++בעת תאונה עם הולכי רגל

++TSA - בקרת יציבות לנגרר

מפרט בטיחות

הגה
סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה, מוגבר כוח



המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התאור המובא 
בפרוספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים 

הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים 
לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד.

אבזור סטנדרטי

לפרטים ולמידע על מרכזי המכירה של יונדאי ברחבי הארץ חייג 5606*

אבזור סטנדרטי
2.4 ל'  

בנזין
5 מושבים

2.4 ל'  
בנזין

7 מושבים

2.4 ל'  
בנזין

7 מושבים

2.4 ל'  
בנזין

7 מושבים

 2.2 ל'
דיזל

7 מושבים
PREMIUMPREMIUMSUPREMEELITESUPREME

FLEX STEERTM  - היגוי גמיש - 

מאפשר לבחור אחת מ-3 תצורות 
היגוי 

+++++

+++++מערכת בקרת איכות אוויר )יוניזציה(

+++++מערכת בקרת אקלים מפוצלת

++++-מערכת מיזוג בשורה השלישית

+++++גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

+++++מחשב דרך

מצלמת רוורס עם תצוגה במראה 
-+---הפנימית

שליטה על מערכת השמע מגלגל 
+++++ההגה

-+---התנעה ללא מפתח

-+---מפתח חכם

 CRUISE מערכת בקרת שיוט
CONTROL++++ +

-+---בלם חניה חשמלי

Autohold מערכת אוטומטית 
-+---לאחיזת הרכב בעת עצירה

-+---פנסי קסנון

+++++פנסי ערפל קדמיים

+++++DRL תאורת יום

+++++גלגל הגה מצופה עור

+++++מערכת מולטימדיה

iPod-ו USB חיבור+++++

+++++רמקולים מקוריים

+++++חלונות חשמל

+++--חלון שמש פנורמי

+++++נעילה מרכזית

-+---סליל חימום במראות צד

פתיחת מכסה מיכל דלק ממושב 
+++++הנהג

אבזור סטנדרטי
2.4 ל'  

בנזין
5 מושבים

2.4 ל'  
בנזין

7 מושבים

2.4 ל'  
בנזין

7 מושבים

2.4 ל'  
בנזין

7 מושבים

 2.2 ל'
דיזל

7 מושבים
PREMIUMPREMIUMSUPREMEELITESUPREME

+++++אימובילייזר מקורי

מושבי שורה אמצעית מתקפלים 
60:40+++++

מושבי שורה שלישית מתקפלים 
++++-לרצפת הרכב

+++++מושב נהג עם כיוונון חשמלי

-+---מושב נוסע עם כיוונון חשמלי

----+ריפוד מושבים מבד מהודר

++++-ריפוד מושבים מעור איכותי

-+---חימום מושבים קדמיים

משענת יד אמצעית במושב 
+++++האחורי עם מחזיקי כוסות

+++++תאורת מפות קדמית ואחורית

+++++תא איחסון מקורר

כיסי איחסון בגב המושבים 
+++++הקדמיים

+++++תאורה בתא המטען

+++++חיישן הדלקת אורות

+++++קונסולה מרכזית מהודרת

סוככי שמש עם מראות איפור 
+++++ותאורה

+++++מראות חיצוניות בצבע הרכב

+++++תאורה תחתית במראות צד

-+---זיכרון למושבים ומראות צד

+++++ידיות חיצוניות מצופות כרום

+++++מראות חיצוניות עם קיפול חשמלי

PRIVACY GLASS שמשות כהות+++++

+++++ספויילר אחורי

+++++מסילות גגון מקוריות

-+---מראה פנימית נגד סינוור
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צבעי הרכבמפרט טכני - מידות

דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
7.114בינעירוני12.2עירוניבנזין 2.4, אוטו'

5.514בינעירוני8.9עירונידיזל 2.2, אוטו'

EEC/80/1268 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(,

התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי 1 3 54 76 8 9 10 15141312112

בנזין 2.4מפרט טכני- מידות
5 מושבים

בנזין 2.4
7 מושבים

דיזל 2.2
7 מושבים

4,690אורך )מ"מ(
1,880רוחב )מ"מ(

1,690גובה - כולל גגון )מ"מ(
2,700רוחק סרנים

5,450רדיוס סיבוב
16.5זווית גישה

21.2זווית נטישה
180מרווח קרקע

1,048מרווח רגליים מושבים קדמיים
1,000מרווח רגליים מושבים שורה שניה

765765-מרווח רגליים מושבים שורה שלישית

1,508מרווח כתפיים מושבים קדמיים

1,480מרווח כתפיים מושבים שורה שניה
1,3491,349-מרווח כתפיים מושבים שורה שלישית

*1,006/971מרווח ראש מושבים קדמיים
*992/951מרווח ראש מושבים שורה שניה

875875-מרווח ראש מושבים שורה שלישית

1,439מרווח מותניים מושבים קדמיים
1,406מרווח מותניים מושבים שורה שניה

1,1201,120-מרווח מותניים מושבים שורה שלישית
585נפח תא מטען ללא קיפול מושבים )ליטר(

1,570נפח תא מטען עם קיפול מושבים )ליטר(

1,7601,8001,880משקל עצמי )ק"ג( 
2,5102,5102,600משקל כללי מורשה )ק"ג(

*הצבעים הינם להמחשה בלבד ועלולים להיות פערים בין הצבעים בקטלוג לבין המציאות

  * בדגם עם חלון שמש
** סעיף המשקלים מתאר את יכולת ההעמסה כפי שפורסם בספרי היצרן. לאחר שקילת הרכב יתכנו שינויים.
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T6S אפור עכבר

NKA שחור

N8N חום

NCW לבן

W8U כחול מטאלי

S8N חום בהיר

VR6 אדום מטאלי

V8U תכלת מטאלי

Y8Y בז' מטאלי


