
SANTA FE
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Прославете ги 
разликите.
Секое семејство е различно од другите. За да се создаде перфектниот 
фамилијарен автомобил, треба да се разбере секое семејство, како што 
го разбираме ние. Сосема новото Santa Fe е создадено да одговара на 
сите типови модерни семејства.
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Совршениот 
фамилијарен автомобил.
Фамилијарните автомобили не мора да бидат здодевни. Широката каскадна 
хромирана маска и 19-инчните алуминиумски фелни го изразуваат смелиот и 
уникатен дизајн на SUV. Композитните светла на автомобилот му даваат  
high-tech привлечност, подготвен за семејни авантури.
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Внесете квалитет 
во животот.
Пространата внатрешност со поголем предел за нозете и изобилството на 
ширина во багажниот простор Ви нудат комплетна удобност за поубави 
моменти со Вашето семејство.

Најдобар во класата: Простор во втор ред седишта.
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Hyundai SmartSense
Со Hyundai SmartSense, нашите најнови системи за напредна помош при возење, Santa Fe доаѓа со 
најнова активна технологија за безбедност –изградена за поголема безбедност и спокојни мисли.

Помош при менување на сообраќајни ленти (LKA)

Предната камера ги забележува маркираните ленти и ивици на патот, притоа 
помагајќи при несакано напуштање на лентата. Кога возилото ќе избега од својата 
лента (или пат), системот вклучува визуелни и звучни аларми и автоматски го 
управува возилото, за да спречи напуштање на сообраќајната лента (или пат).

*   Предупредувањето за напуштање на лента (LDW) е вклучено во оваа опција.

Smart Cruise Control со Stop&Go (SCC w / S&G)

Овој систем ќе ја одржува претходно одредената брзина и 
растојание од возилото пред Вас, без потреба од зголемување 
на гаста или користење на сопирачката од страна на возачот.

Помош за избегнување на судир во мртов агол (BCA)

Радарските сензори во задниот браник го предупредуваат 
возачот за возила кои се во близина на мртвиот агол и 
ги активираат сопирачките кога има ризик од судир при 
маневрирање со промена на сообраќајни ленти.

* Предупредување за судир во мртов агол (BCW) е вклучен во 
овој систем.

Помош за избегнување на судир однапред (FCA)Sensor Fusion Type

Предната камера и предниот радар постојат за да го 
предупредат возачот за неизбежни судири со други возила, 
дури и одреден вид на предмети, а доколку има потреба ги 
користат сопирачките за да спречат судир.

* Предупредување за судир однапред (FCW) е вклучен во овој 
систем.

* FCA-Camera Type открива единствено возила.
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Помош за долги светла (HBA)

Оваа функција автоматски подесува долги и кратки светла, 
водејќи се по состојбата на патот и светлината од возилата 
околу Вас, промовирајќи безбедност и комфор за возачот, како и 
другите возила кои се движат навечер.

Предупредување за привлекување на вниманието на возачот (DAA)

Системот препознава знаци на умор кај возачот и издава 
предупредување за возачот да направи пауза.

Систем за целосен преглед (SVM)

Системот со повеќе камери обезбедува преглед од 360° околу 
возилото за да помогне при паркирање.

Помош при избегнување на судир одзади (RCCA)

Радарските сензори во задниот браник го надгледуваат сообраќајот кој се одвива 
лево и десно зад возилото додека возите наназад, и доколку е потребно употребуваат 
итно сопирање за да се избегне судир.

* Предупредување за избегнување на судир одзади (RCCW) е вклучен во овој систем.
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Семеен автомобил.
Исто така, енергичен.
За да издржи повеќе патувања, Santa Fe се нуди во дизел и бензин варијанта, со 6 или 8-степен менувач, 
обезбедувајќи максимална ефикасност на гориво и трајност.  Возилото, исто така,содржи и R-MDPS 
(сервомотор со електрично управување на назабена летва), нудејќи подобро управување и поголема 
стабилност при високи брзини, за поголема возбуда при патување.

2.4 MPi Бензински мотор

Максимална моќност

172 ps/ 6.000 rpm

*   Автоматски менувач – EU6c *   Автоматски менувач – EU6c *   Автоматски менувач – EU6c *   Автоматски менувач – EU6c

Максимална моќност

185ps/ 6.000 rpm

Максимална моќност

185 ps/ 4.000 rpm

Максимална моќност

200ps/ 3.800 rpm

Максимален број на вртежи

22.9 kg-m / 4.000 rpm

Максимален број на вртежи

24.3 kg-m / 4.000 rpm

Максимален број на вртежи

41.0 kg-m / 1.750 ~ 2.750 rpm

Максимален број на вртежи

45.0 kg-m / 1.750 ~ 2.750 rpm

2.4 GDi Бензински мотор 2.0 CRDi Дизел-мотор 2.2 CRDi Дизел-мотор

Сервомотор со електрично управување на назабена летва (R-MDPS) 8-степен автоматски менувач
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ECO

Comfort / Smart

Sport
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ECO

Comfort / Smart

Sport

Santa Fe е првиот SUV со HTRAC-технологија, дозволувајќи Ви да изберете идеален стил 
на возење за Вашите патни авантури. Независно дали возите низ град или автопат, со 
HTRAC технологијата секогаш ќе имате моќ да одите подалеку.

HTRAC All-Wheel Drive (HTRAC-погон на сите тркала)

HTRAC е електронски погон на сите тркала што автоматски ја забележува брзината на возилото и состојбата на патот, за да го 
контролира сопирањето помеѓу предните и задните тркала и да нанесе активна контрола на влечната сила помеѓу предните и 
задните оски, со цел да обезбеди стабилност при возење и вртење во свиоци на лизгави патишта.

Стил на возење

Бојата на инструмент-таблата се менува соодветно на избраниот стил на возење (Com-
fort, ECO или Sport). Comfort нуди оптимизиран пренос на влечната сила за стабилно 
возење, ECO ја намалувапотрошувачката на гориво, додека Sport ја подобрува изведбата 
за подинамично возење. Конечно, користете Smart стил на возење за автоматски да се 
менуваат стиловите, соодветно на состојбата на патот и начинот на возење.
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17” Алуминиумски фелни

Предна маска

Надворешни кваки 

LED дневни светла (DRL)

Карактеристична линија

LED предни светла

Електрика на стакла со безбедносен систем

LED задни комбинирани светла

Панорамски сончев кров

LED трепкачи на надворешни ретровизори

Паметен систем на багажна врата

18” Алуминиумски фелни 19” Алуминиумски фелни 19” Темни Hypersilver фелни

Содржина
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7” TFT LCD Инструмент-табла

Алатка за лесен пристап на патници

8” Систем за навигација

Електрика на возачко седиште во 14 правци

Целосно автоматски систем за клима

Греење и ладење на предни седишта

Електрична сопирачка за паркинг (EPB)

Греење на задни седишта

Krellзвучник

Мануелна завеса на задна врата
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Внатрешни бои

Еднотонски црн ентериер 

Кожа + полнење Детали: Издадена метална декорација

Основен материјал: Melangeплетка

Кожа + полнење
Детали: Издадена декорација од сив 
камен

Основен материјал: Melangeплетка

Двотонски сив ентериер
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Кожа + полнење
Детали: Издадена декорација од 
вкрстен метал

Основен материјал: Melangeплетка

Кожа + полнење Детали: Обработено дрво

Основен материјал: Антилоп

Двотонски темно-беж ентериер

Темно црвен пакет на ентериер
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 Горенаведените вредности се резултат на внатрешни тестирања и се подложни на промени при истрошеност.

Дел од опремата илустрирана или опишана во овој каталог може да не е стандардна опрема и да биде достапна по дополнителна цена.

Hyundai Motor Company го задржува правото да ги промени спецификациите и опремата без претходно известување.

Прикажаните тонови на бојата може да се разликуваат од вистинските бои поради ограничувањата во процесот на печатење.

За целосни информации, како и за избор на бои и внатрешно уредување, контактирајте го Вашиот дистрибутер.

 
 
 
 

Тип 2.4 MPi Бензински мотор 2.4 GDi Бензински мотор 2.0 CRDi Дизел-мотор 2.2 CRDi Дизел-мотор

Тип на мотор 4-Цилиндричен DOHC 4-Цилиндричен DOHC 4-Цилиндричен DOHC 4-Цилиндричен DOHC

Зафатнина (cc) 2,359 2,359 1,995 2,199

Максимална моќност
(ps / rpm)

M/T
172 / 6,000 (EU5) 185 / 6,000 (EU6c)

150 / 4,000 (EU6c)
200 / 3,800 (EU6c)

A/T 185 / 4,000 (EU6c)

Максимален број на
вртежи(Nm/rpm)

M/T
22.9 / 4,000 (EU5) 24.3 / 4,000 (EU6c)

41.0 / 1,750 ~ 2,500 (EU6c)
45.0 / 1,750 ~ 2,750 (EU6c)

A/T 41.0 / 1,750 ~ 2,750 (EU6c)

Сопирачки

Предни 17″ (Φ320x29t), 18″ (Φ340x30t)

Задни Со ABS 17″ (Φ314x18t)

Суспензија

Предни McPherson Strut Type

Задни Multi-Link Type

Пневматици

235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19

Димензии

Простор за глава (мм) Прв ред (со сончев кров) / Втор ред (со сончев кров)/ Трет ред 1,016 (974) / 995 (963) / 917

Простор за нозе (мм) Прв / Втор ред (5 седишта)/ Трет ред 1,048 / 1,001 (1,026) / 746

Простор за раменици (мм) Прв / Втор ред (со завеса)/ Трет ред 1,500 / 1,480 (1,450) / 1,344

Дополнителни информации

Багажен простор (литри)    1695/625

163

71

Потрошувачка на гориво (Дизел)

CO2 емисија (г/км)

Капацитет на резервоар на гориво (литар)

 

(Урбана/Градска) (литар/100км) 7.1~7.2 (Екстра Урбана/Автопат)(литар/100км) 5.2~5.3 (Комбинирана)(литар/100км)  5.9~6.0

Stormy Sea (ST2)Phantom Black (NKA)

Typhoon Silver (T2X) Lava Orange (YR2)

Magnetic Force (M2F) Rain Forest (R2F)

Earthy Bronze (Y2B)White Cream (WW2)

Wild Explorer (W2P) Horizon Red (RD2)

Единица мерка: мм * Растојание меѓу тркала • 17” Алуминиумски фелни (предни/задни):  1,643/1,652  • 18” Алуминиумски фелни (предни/задни):  1,638/1,647  • 19” Алуминиумски фелни, Темни Hypersilverфелни (предни/задни):  1,635/1,644

Целосна висина 
(Вклучувајќи кровни носачи) 

1,680 (1,705)

Целосна ширина    
Растојание меѓу тркала * 

1,890
1,635

Растојание меѓу тркала * 1,6444,770
2,765

Целосна должина 
Меѓуоскино растојание 

Надворешни бои и спецификации
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Сите информации содржани во оваа брошура се привремени, подлежни на промени без известување и наменети се 

само како воведно известување. Во презентациите на бои за возилата можни се варијации поради ограничувањата 
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