
יבואן מקביל

Santa-Fe Hybrid יונדאי



התמונות להמחשה בלבד

יונדאי סנטה-פה הייבריד
יונדאי סנטה פה הייבריד - כל מה שמשפחה צריכה

כל מה שאתם חולמים עליו ב-SUV אחד המשלב נוחות לכל המשפחה, יחידת הנעה היברידית חזקה וחסכונית, הנעה כפולה לתוספת 
Luxury Hybrid מציע עושר של אבזור  של בטיחות ותיבול של הרפתקאות גם מעבר לכביש. יונדאי סנטה פה החדש ברמת אבזור 

מפנק ושפע של מערכות סיוע ובטיחות לנהג.

יונדאי סנטה פה החדש נותן לכם חלל פנים מתוכנן מחדש והרבה יותר מרווח והגיוני. תא מטען בנפח עצום עם גישה קלה מדלת עם 
וחיישני קרבה לפתיחה אוטומטית. תכנון כל-חדש של תא הנהג מאפשר להיפרד ממנוף ההילוכים המיושן לטובת  פתיחה חשמלית 

מתגים לפיקוד אלקטרוני על תיבת ההילוכים - ושחרור של חלל רב יותר לנוסעים ולנהג.

חווית הנסיעה משופרת בכל קנה מידה, עם קוקפיט דיגיטלי מלא המגיש עושר רב של מידע בדרך קלה להבנה ולהתאמה אישית, 
ממשקי קארפליי ואנדרואיד אוטו אלחוטיים המנקים את תא הנוסעים מכבלים מיותרים. ריפודי עור על כל המושבים, גג שמש פנוראמי 

ענקי, כל חמשת המושבים מחוממים והקדמיים גם מאווררים ורמות חדשות של בידוד חום ורעשים מהשמשות שבחזית.

יחידת ההנעה ההיברידית החדשנית מספקת כוח רב וזמין בכל רגע נתון. 226 כ"ס יאיצו את הסנטה פה בפחות מ-9 שניות ל-100 קמ"ש 
)נתון יצרן( מצד אחד ומצד שני צריכת דלק משולבת )יצרן( של 7.4 ליטרים ל-100 קילומטרים. מערכת הנעה כפולה קבועה מספקת 
בטיחות ואחיזה מיטביים בכל סוגי הכביש ועל דרכי עפר ותיבת הילוכים אוטומטים פלנטארית עם 6 הילוכים ואפשרות להעברת הילוכים 

ידנית, מבטיחה כי תמיד יהיה לכם כוח זמין וחסכון מרבי.

התמונות להמחשה בלבד

בטיחות 
אקטיבית

5 כוכבי 
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היברידי 
וחסכוני



מפרט טכני ואיבזור

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

זיהום
מזערי

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

Santa-Fe Luxury  Hybridדרגה 7.48משולב

EPA נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **
להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 

לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

LUXURYבטיחות
•בקרת שיוט אדפטיבית

•זחילת פקקים
•ניטור עייפות נהג

•בלימת חירום אוטונומית
•זיהוי הולכי רגל

•זיהוי רוכבי אופניים
•החלפת אורות אוטומטית

•ניטור סטייה מנתיב
•סייען אקטיבי לשמירה על נתיב

•סייען לזינוק בעליה
•ניטור וסיוע שטחים מתים

•בקרת יציבות ואחיזה
•מצלמת חניה עם קווי הנחיה דינאמיים

רמת האבזור הבטיחותי: 8
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 6 75 8

מידות, משקלים ונפחים
4,785אורך )מ״מ(

1,900רוחב ללא מראות צד )מ״מ(
1,705/1,730גובה עם מסילות גג/בלי )מ״מ(

2,765בסיס גלגלים )מ״מ(
1,646מפשק גלגלים קדמי )מ״מ(

1,656 מפשק גלגלים אחורי )מ״מ( 
206מרווח גחון )מ״מ(
1,032נפח תא מטען )ל׳(

67נפח מיכל דלק )ל׳(
235/55R19צמיגים

LUXURYבטיחות - המשך
HTRAC הנעה כפולה•

•סייען לתנועה חוצה מאחור
•חיישני חניה אחוריים

•נעילת ילדים בטיחותית דלתות אחוריות
•חיישני נפח לאיתור ילדים ברכב

•מערכת יציאה בטוחה
•בלם חניה חשמלי אוטומטי

LUXURYאיבזור פנים ונוחות
•מערכת מולטימדיה עם מסך 8 אינץ'

Android Auto-ו Apple Carplay-תמיכה אלחוטית ב•
•ממשק בלוטות׳

•לוח מחוונים דיגיטלי 12.3 אינץ׳
•מושב נהג עם תמיכה לגב תחתון - כיוון חשמלי

•מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים
•מושבים אחוריים מחוממים

•הגה מצופה עור ומחומם
•חלונות חשמליים קדמיים אוטו׳

•ריפודי עור למושבים
•מושב נהג חשמלי 8 צירים )עם זיכרון כולל כיוון מראות(

•מושב נוסע חשמלי 8 צירים
•מפשיר שמשה אוטומטי

•כרית תמיכה מתכווננת לרגליים
•מראת פנים מתכהה

•וילונות אחוריים מקוריים 
•כניסה והתנעה ללא מפתח

LED תאורת פנים•
•מושב אחורי מחומם

•ריפוד עור בקונסולה מרכזית
•משטח טעינה אלחוטי לנייד

•כפתורים להפעלת תיבת הילוכים
•גג שמש פנוראמי

•דלת תא מטען חשמלית עם פתיחת קרבה

ביצועים
8.9 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

187 קמ"שמהירות מרבית

מתלים ובלמים
תמוכות מקפרסון, מוט מייצבמתלה קדמי
רב-חיבורי, קפיצי סלילמתלה אחורי

דיסקים 325 מ"מ מאוורריםבלם קדמי
דיסקים 305 מ"מבלם אחורי

יחידת כוח
טורבו - הזרקה ישירהמנוע בנזין

1,598נפח )סמ״ק(
5,500/178 הספק /סל״ד )כ״ס(

1,500/26.9 מומנט  /סל״ד )קג״מ(
מגנט קבוע סינכרונימנוע חשמלי

1,600/59 הספק /סל״ד )כ״ס(
1,600/26.9 - 0   מומנט  /סל״ד )קג״מ(

226הספק מערכת משולב )כ״ס(
35.6מומנט מערכת משולב )קג״מ(

אוטומטית / 6 היל׳תיבת הילוכים
כפולה קבועה AWDהנעה

LUXURYאיבזור חיצוני
•חישוקי סגסוגת 19 אינץ׳
•ידיות דלת בגימור כרום

•מראות צד חשמליות עם הפשרה
LED מראות צד בצבע המרכב עם מאותתי•

LED פנסים אחוריים•
•שמשה קדמית עם מסנן שמש

LED תאורת יום•
•שמשות פרטיות מאחור

•בידוד אקוסטי לשמשה קדמית ולחלונות קדמיים
•שבכה קדמית, פגושים ומסגרת שמשות בגימור כרום יוקרתי



*3889  
www.automax.co.il

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.


