TUCSON

Малите
победи се
важни.
Со реализацијата дека имате бесконечен потенцијал,
постојано се стремите да бидете подобри. Време е
да го откриете непознатото. Започнете пополека,
дури и ако згрешите, продолжете понатаму.
Ценете го секој момент и искуство затоа што секој
белег го означува Вашиот развој.
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Здружете се со
малите предизвици.
Животот е полн со важни моменти. Но, со правиот партнер нема потреба
од страв. Tucson ги прави полесни и поопуштени Вашите секојдневни
предизвици, без разлика на тежината на предизвикот. Динамичниот стил
и изведба на Tucson ќе Ви понудат сигурност и безбедност кога ќе треба
да ги проширите Вашите граници.
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Надворешен дизајн
којшто го истакнува
Вашето присутво.
Не срамете се да покажете дека сте присутни. Освежениот изглед на
новиот Tucson се истакнува во толпата, почнувајќи од редизајнираните
предни светла и предна маска, па сè до динамичниот изглед на тркалата,
задните комбинирани светла и задниот спојлер.
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Предните LED-светла со позициони светла и ниските статични светла, заедно со задните
LED-светла со подобрена видливост, нудат не само нов изглед на Tucson, туку и подобра
безбедност и доверба.

Целосно LED предни светла

Задни LED комбинирани светла
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Ентериер посветен
на алатки за Ваш
подобар фокус.
Кога ќе одлучите да направите промена, не се откажувајте.
Возачкото седиште во Tucson има едноставен редослед на најпотребните
и најнови технологии коишто Ви дозволуваат да останете фокусирани на
Вашата мисија. Пространата внатрешност на Tucson,исто така, е доволно
голема за да ги собере сите Ваши алатки кои Ви се потребни за да
постигнете победа.
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Кожени детали и други висококвалитетни материјали се употребени за
редизајнираната контролна табла на Tucson, вклучувајќи и помодерен
и пософистициран допир и изглед, додека лебдечкиот 8” LCD-екран на
допир ги прави информациите многу подостапни.

Лебдечки 8” LCD-екран на допир
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Кожени детали (вештачка кожа)
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Пронајдете ја својата авантура
во максимален комфор.
Подесувачкото седиште во 10 правци на Tucson обезбедува целосен комфор за комплетно да се опуштите по
напорната работа. Подесете го Вашето седиште на која било позиција додека уживате во напредните алатки,
како Apple CarPlay и безжично полнење на Вашиот паметен телефон. Без разлика колку е чуден Вашиот следен
предизвик, Tucson лесно се прилагодува со своите различни подесувања на седиштата или големиот простор
за багаж.

Поврзаност со паметен телефон (Apple CarPlay, Android Auto)
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Безжичен систем за полнење паметен телефон
Возачко седиште со подесување во 10 правци

Со ролетна за багажен простор

Склопени задни седишта 40%

Склопени задни седишта 60%

Склопени задни седишта
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Додајте ѝ гориво
на Вашата пасија.
Започнете со возење.
Дизел и бензин-агрегатите на Tucson се поврзани со високоизведувачка
трансмисија за максимална издржливост и ефикасност на горивото.
Моќното и ефикасно возење на Tucson ќе Ви даде дополнителна сила да
го завршите Вашиот предизвик.

1.6 GDi Бензински мотор

1.6 CRDi Дизел-мотор

2.0 CRDi Дизел-мотор

132
16.4

116
28.6

185
41.0

Максимална моќност
КС/6.300 rpm
Максимална влечна сила
kg.m/4.850 rpm

• 7-брзински менувач со двојна спојка • EU6c

Максимална моќност
КС/4.000 rpm
Максимална влечна сила
kg.m/1,500~2,750 rpm

• 7-брзински менувач со двојна спојка • EU6c

7-брзински менувач со двојна спојка (DCT)

Максимална моќност
ps/4,000 rpm
Максимална влечна сила
kg.m/1,750~2,750 rpm

• 8-брзински автоматски менувач • EU6c

8-брзински автоматски менувач
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Бидете смели –
безбедни сте со Tucson.
Напредните технологии за возење, вклучени во новиот Tucson,се основани
на ригорозни безбедносни мерки, на кои секогаш можете да им верувате.

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.
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Стил на возење.
Копчето во централната конзола нуди избор од 3 стила за
возење – Normal, Eco и Sport, за да одговара на стилот на
возење на возачот и на условите на патиштата.
Систем со 6 воздушни перничиња.

Напреден висококвалитетен челик (AHSS).

Воздушно перниче кај возачот, совозачот, 2 странични воздушни
перничиња и воздушни завеси ги штитат патниците во случај на удар.

Со зголемување на употребата на напреден висококвалитетен челик (AHSS) до 51% кај шасијата и зацврстување на кабинскиот простор, Tucson нуди поголема јачина и безбедност.
Јачината на шасијата инсталирана на самото возило ја подобрува изведбата на возилото при тестирање за удари, обезбедувајќи поголема безбедност во вистински ситуации.
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Со Hyundai SmartSense, нашите најнови системи за напредна помош при возење, Tucson доаѓа со
најнова активна технологија за безбедност –изградена за поголема безбедност и спокојни мисли.

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.
* Постои можност овој систем да е недостапен во Вашата земја.

Предупредување за удар во мртов агол (BCW).

Предупредување за сообраќај одзади (RCCW)

BCW огласува звучни и визуелни предупредувања доколку има објект во мртвиот агол
додека менувате сообраќајни ленти.

RCCW помага при избегнување удари одзади, со тоа што кога излегувате од коси паркинг-просториго предупредува возачот
за сообраќај одзади возилото, користејќи радари поставени во задниот браник.
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Камера за целосен преглед (SVM)
Повеќе камери креираат преглед од 3600 околу возилото, за да
му помогнат на возачот при паркирање.
Предупредување за привлекување на вниманието на возачот (DAW)
Систем за осветлување свиоци со кратки светла (LBA-S)

Предупредување за преостаната близина при паркирање (PDW)

Статични светла за осветлување во свиоци додаваат дополнителна
видливост и безбедност во свиоците при ноќно возење.

Сензорите во предниот и задниот браник ја пресметуваат близината и го
предупредуваат возачот за непосредни пречки при паркирањето.

Системот препознава знаци на замор кај возачот и издава
предупредување за возачот да направи пауза.
* Постои можност DAW да е недостапен во Вашата земја.
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Содржина

17” Челични фелни

17” Алуминиумски фелни

18″ Алуминиумски фелни

19″ Алуминиумски фелни

LED дневни светла (DRL)

LED-трепкачи и мало светло во надворешни
ретровизори

Хромирани надворешни кваки

Автоматска заштита при затворање
прозорец (страна на возачот)

Паметен систем за задна врата

Панорамски сончев кров

Хромирани надворешни лајсни

Странични детали

Високопоставено LED СТОП светло

Двојни издуви
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Греење на управувач

4.2″ TFT LCD-екран на инструмент-табла

7″ екран за аудиосистем

5″ стандарден аудиосистем

Целосно автоматски систем за клима-уред

Infinity звучници

Електронска паркинг-сопирачка

Греење и вентилација на предни седишта

Задни седишта со подесив агол на потпирач

USB полнач во задна конзола
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Внатрешни бои

Еднотонска црна

Двотонска сива

Двотонска беж

Woven GL

Woven GL

Woven GL

Tricot GLS

Tricot GLS

Tricot GLS

Leather GLS Option

Leather GLS Option

Leather GLS Option

Надворешни бои

PKW
Pure White
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TW3
White Pearl

U5S
Platinum Silver

Z5G
Pepper Gray

R2U
Aqua Blue

XB3
Dusk Blue

R5R
Gemstone Red

M8N
Sage Brown

TCM
Phantom Black

Спецификација
Тип
Тип на мотор
Зафатнина (cc)
Максимална моќност (КС / rpm)
Максимален вртежен момент (kg.m / rpm)
Сопирачки
Предни
Задни
Суспензија
Предна
Задна
Пневматици

1.6 GDi Бензински мотор

1.6 CRDi Дизел-мотор

2.0 CRDi Diesel Engine

4-Цилиндричен DOHC

4-Цилиндричен DOHC

4-Цилиндричен DOHC

1591
132 / 6.300 (EU6c)
16.4 kg.m/ 4,850 rpm (EU6c)

1598
116 / 4.000 (EU6c)
28.6 kg.m/ 1,500~2,750 rpm (EU6c)

1995
185 / 4.000 (EU6c)
41 kg.m/1,750~2,750 rpm (EU6c)

Ф305 Вентилирачки дискови со кочиона шепа, со предупредувачки уред за потрошеност на плочките
Ф302 (2WD/4WD) Дискови со кочиона шепа, со предупредувачки уред за потрошеност на плочките и Ф190 (2WD/4WD) со висок вртежен момент на паркинг-сопирачка
McPherson Strut Type
Multi-Link Type
225/60 R17, 225/55 R18, 245/45 R19

Димензии
Простор за глава (mm)		

Прв ред (со сончев кров) / Втор ред (со сончев кров)

Простор за нозе (mm)		
Простор за раменици (mm)

Прв ред (макс.) / Втор ред
Прв ред / Втор ред

1.005 (963) / 995 (969)
1.053 (1.129) / 970
1.450 / 1.410

Дополнителни информации
Багажен простор (литри)

513/1503

Капацитет на резервоар на гориво (литар)
Потрошувачка на гориво
1.6 GDi 6M/T 2WD
1.6 Т-GDi 7DCT 4WD
1.6 CRDi 6M/T 2WD
2.0 CRDi 6M/T 4WD
2.0 CRDi 8A/T 4WD

62
(Урбана/Градска) (литар/100км)
8.5~8.6

(Екстра Урбана/Автопат) (литар/100км)
6.1~6.4

(Комбинирана) (литар/100км)
7.0~7.2

8.7~8.9
5.2~5.5
6.4~6.6
6.6~6.9

6.7~7.0
4.6~4.7
5.3~5.4
5.3~5.4

7.4~7.7
4.8~5.0
5.7~5.8
5.8~6.0

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.
●
●

Целосна висина
(Вклучувајќи
кровни носачи)

1.655 (1.660)
Целосна ширина
Растојание меѓу тркала*

1.850
1.604

Целосна должина
Меѓуоскино растојание

4.480
2.670

Растојание меѓу тркала*

1,615

Единица мерка : mm * Растојание меѓу тркала • 17” Челични фелни, Алуминиумски фелни (предни/задни): 1.608/1.620 • 18” Алуминиумски фелни (предни/задни): 1.608/1.620 • 19” Алуминиумски фелни (предни/задни): 1.604/1.615
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Помалку страв, повеќе надеж.
Започнете со броење на малите
победи со Tucson.

26

27

Овластен дистрибутер на HYUNDAI MOTOR COMPANY за возила и резервни делови за Македонија и Косово.
Ул. Скупи 37, 1000 Скопје, Република Македонија
Централа: 02/3095 525 • Продажба: 02/ 30 95 535 • Сервис: 02/ 30 95 533
E-пошта: katmak@hyundai.com.mk
Oвластени продавачи:
Авто Чајка Скопје: 02/3060 390; Авто Чајка Тетово: 044/333 090; Елград Неготино: 043/363 159;
Авто Чајка Штип: 071/312 090; Кореа Аутотрејд Охрид: 046/250 300

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 на печатарската технологија. Прикажаните производи одговараат со понудата
и опсегот на опрема за европскиот пазар. Возилата прикажани во оваа брошура може да бидат опремени
со дополнителна опрема која подлежи на дополнителен трошок, и сите верзии на моделине се прикажани.
Hyundai Motor Company го задржува правото да прави промени на техничките спецификации и содржината на
опремата без известување. За подетални информации, обратете се кај Вашиот застапник на Hyundai.

www.hyundai.com.mk

