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 לחיי 
 החיים 
שבדרך

החיים מזמינים לנו אינסוף 
 הזדמנויות ליצור, להשתפר, 
לדחוף קדימה, לחלום בגדול.
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מערכת ההנעה המתקדמת של יונדאי טוסון משלבת את היכולות של מנוע 
הבנזין עם תיבת הילוכים יעילה, למקסימום ביצועים ודינאמיות בכביש.

DCT תיבת הילוכים 
GDi 1.6 המשודכת למנוע בנזין טורבו

תיבת הילוכים בעלת 7 הילוכים ומצמד כפול, מקטינה 
את צריכת הדלק ופליטת הפחמן הדו חמצני ומשפרת 

ביצועים, משודכת למנוע 1.6 ל‘ טורבו

תיבת הילוכים אוטומטית בת 6 הילוכים 
MPi 2.0 המשודכת למנוע בנזין

תיבת ההילוכים האוטומטית נוחה לשימוש, חוסכת 
בדלק ומקטינה את פליטת הפחמן הדו חמצני

העוצמה של טוסון 
בידיים שלכם

155

19.6

MPi 2.0 מנוע בנזין

כ״ס

קג״מ

6,200 סל״ד

4,000 סל״ד

177

27.0

GDi 1.6 מנוע בנזין טורבו

כ״ס

קג״מ

5,500 סל״ד

1,500 - 4,500 סל״ד
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)AEB( בלימה אוטונומית של הרכב במצבי חירום וזיהוי הולכי רגל
שילוב של מצלמה ורדאר לזיהוי כלי רכב והולכי רגל, ועצירה אקטיבית של הרכב במצבי חירום.

*)RCTA( התראה למניעת התנגשות מאחור
מתריאה על רכבים חולפים ביציאה מחניה ומונעת התנגשויות 
באמצעות חיישני רדאר המותקנים בחלקו האחורי של הרכב.

)LBA-S( תאורה עוקבת פניה
 מגיבה לתנועת ההגה בנהיגת לילה ומאירה את הדרך אליה 

פונה הרכב לבטיחות מירבית.

)LKAS( בקרת סטיה מנתיב + תיקון הגה
סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה, הכולל חיווי בלוח
השעונים, התראה קולית ותיקון אקטיבי של נתיב הנסיעה.

*)PDW( חיישני חניה אחוריים
מסייעים לנהג בשעת חניה באמצעות התראה קולית כאשר הרכב מתקרב למכשול או לרכב אחר.

)DAA( מערכת התראה על עירנות הנהג
מערכת המזהה סימני עייפות אצל הנהג ומתריאה על כך במטרה 

לייעץ לנהג לקחת הפסקת התרעננות.

*)BSD( ”זיהוי רכב ב”שטח מת 
חיישנים המתריאים על רכב ב”שטח מת” ומסייעים בעקיפה ומעבר נתיב באופן בטיחותי יותר.

מערכות בטיחות מתקדמות
Hyundai SmartSense

/*בחלק מהדגמים / מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין    67 / התמונות להמחשה בלבד 



טוסון החדש צלח את מבחני הבטיחות הקפדניים ביותר. 

.Euro NCAP-טוסון זכה בציון מרבי של 5 כוכבים במבחני הריסוק של ה

שילדה בטכנולוגיה מתקדמת
 שילדת הטוסון בנויה מסגסוגת פלדה איכותית בטכנולוגיית חישול מתקדמת המקנה לה קשיחות ויציבות.

המחברים המחוזקים משפרים את עמידות הרכב במבחני התנגשות ודואגים לבטיחות מקסימלית. 

6 כריות אוויר
2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו, 2 כריות אוויר צידיות 

לנהג ולנוסע לצידו וכריות וילון צידיות המגינות על הנוסעים 
מפגיעה במקרה הצורך.

בורר מצבי נהיגה        
בורר מצבי נהיגה המאפשר בחירת סגנון נהיגה - רגיל או ספורט

לשלוט בבטיחות

/ מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין    89 / התמונות להמחשה בלבד 



עיצוב חיצוני

המראה החדש של הטוסון, החל בפנסים והשבכה הקדמית המשודרגים, 
דרך המראה הדינמי של הגלגלים וכלה בפנסים ובפגוש האחורי הייחודיים, 

הם שיוצרים את נוכחותו המרשימה והכריזמטית של הטוסון.

פנסי LED אחוריים* גריל מצופה כרום*

/*בחלק מהדגמים    1011 / התמונות להמחשה בלבד 



חלל פנים מרווח, הנדסת אנוש מתקדמת המסייעת 
לחווית נהיגה מרוכזת ויעילה. כל הפיצ'רים בכף ידך.

דשבורד בגימור עור*

מושבי עור*

עיצוב 
פנים
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*Auto Android ,Apple Carplay מערכת מולטימדיה מקורית “7 עם אפשרות חיבור למערכת

כוונון מושב נהג חשמלי***

תא המטען והמושבים האחוריים מאפשרים מגוון 
רחב של אפשרויות איחסון בהתאם לצרכים שלך

כיסוי וילון לתא המטען מושבים אחוריים מתקפלים 
עד 40%

מושבים אחוריים מתקפלים 
עד 60%

מושבים אחוריים מתקפלים

 התאמה מושלמת
לצרכים שלכם

 * באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות / **ה-Connected Car אינו מגיע כסטנדרט וניתן לרכוש אותו בתוספת תשלום, 
מבוסס על סים סלולארי מוגבל לתקופה I זהות האפליקציות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לאילוצי כלמוביל ולפי שיקול דעתה / ***בחלק מהדגמים

Connected Car מתאם מולטימדיה
ממיטב  גם  ליהנות  ניתן  טוסון,  ביונדאי  הנהיגה  מחווית  כחלק 
מקום  לכל  לנווט   :Connected Car-ב המתקדמים  השירותים 
מקומיות  רדיו  לתחנות  להאזין   ,Waze אפליקצית  באמצעות 
וסלופארק  פנגו  אפליקציות  עם  בקלות  להחנות  ובינלאומיות, 
עם  זמן  ובכל  מקום  בכל  יונדאי  של  מהשירות  ליהנות  וכמובן, 

מסכי עזרה אינטרנטיים.

בתוספת תשלום**

עם חווית הנסיעה בטוסון החדש, אתם מוכנים לכל אתגר שבדרך.
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ירידה לפרטים הקטנים

/*בחלק מהדגמים

חלונות חשמל קדמיים בטיחותייםמסך מולטימדיה צף “7מערכת בקרת אקלים מפוצלת

DRL Led איתות במראותפנסי יום Led פנסי

ידיות חיצוניות בצבע הרכב

גג שמש פנורמי נפתח* Led תאורת בלימה אחורית גבוהה משענות גב מתכווננות במושבים האחורייםמטען USB אחורי
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לצאת לדרך עטופים במראה הנכון ובתחושת הביטחון.

יונדאי טוסון. לחיי החיים שבדרך.
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בנזין 1.6 בנזין 2.0 מנוע
טורבו

Nu 2.0 MPIסוג
Gamma 
T-GDI 1.6

1,9991,591נפח מנוע )סמ"ק(

X 9777 X 85 81קדח X מהלך )מ"מ(

6,200/1555,500/177הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

4500/27.0~4,000/19.61500מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

בנזין ביצועים*
 2.0

בנזין 
 1.6

טורבו

11.19.1תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

181201מהירות מירבית )קמ"ש(

Prime Plusצריכת דלק*
Panoramic

Elite Elite
Turbo

11.010.68.4עירוני )ליטר/100 ק"מ(

6.97.16.3בינעירוני )ליטר/100 ק"מ(

בלמים

 ABS + EBD מערכת כפולה מוגברת

דיסק מאווררקדמי

דיסקאחורי

מתלים

עצמאיים מסוג מקפרסוןקדמי

עצמאיים מסוג Multi-Linkאחורי

Prime Plusצמיגים וחישוקים
Panoramic

Elite

Elite Turbo

R18245/45 R19 225/55צמיגים

סגסוגתחישוקים

++גלגל חלופי זמני

בנזין 1.6 בנזין 2.0 תיבת הילוכים
טורבו

אוטומטי 7+1 אוטומטי 6+1סוג
DCT

יחסי העברה

4.4003.929ראשון

2.7262.318שני

1.8432.043שלישי

1.3921.070רביעי

1.0000.822חמישי

0.7740.884שישי

0.721-שביעי

3.4405.304אחורי

3.7963.579/4.857סופי

הגה כוח

 סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה,
MDPS מוגבר כוח חשמלי

Prime Plus Panoramicמידות )מ"מ(
Elite

Eiite Turbo

4,480אורך

1,850רוחב

1,660גובה

2,670מרווח סרנים

172מרווח מהקרקע מינימלי

1,053מרווח רגלים מושב קידמי

970מרווח רגלים מושב אחורי

1,450מרווח כתפיים מושב קידמי

1,410מרווח כתפיים מושב אחורי

1,413מרווח מותניים מושב קידמי

1,384מרווח מותניים מושב אחורי

1,005963מרווח ראש מושב קידמי

995969מרווח ראש מושב אחורי

488נפח תא מטען )ליטר(
נפח תא מטען )ליטר( 

1,478עם קיפול מושבים

1,4601,4801,550משקל עצמי )ק"ג(

20802,140משקל כללי מורשה )ק"ג(

5.3רדיוס סיבוב )מטר(
קיבולת מיכל דלק 

62)ליטר(

 * על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ויכולה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.
** באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות. | *** מבוסס על סים סלולארי מוגבל לתקופה.



 Prime Plusאבזור מתקדם
2.0

Panoramic
2.0

Elite
2.0

 Elite 
Turbo 1.6

מערכת מולטימדיה מקורית "7 מתקדמת עם אפשרות 
**Android Auto, Apple CarPlay חיבור++++

***Waze עם ניווט Connected Car אופציה בתוספת תשלוםמתאם מולטימדיה

BT דיבורית++++
++++מצלמה אחורית

++++שקע 12v בתא המטען

 Prime Plusאבזור מתקדם
2.0

Panoramic
2.0

Elite
2.0

 Elite 
Turbo 1.6

Stop & Go מערכת---+

++++ארבעה רמקולים + שני טוויטרים
++++מחשב דרך

+++-גג שמש פנורמי נפתח
++++מסילות גג

++++סוככי שמש עם תאורה ומראות
++++מראות חיצוניות חשמליות

++++מראות בצבע הרכב
++++קיפול מראות חשמלי
++++פנסי איתות במראות

++++נעילה מרכזית
++++ארבעה חלונות חשמל

Privacy Glass שמשות כהות ++++
++++מגב ומתז בחלון אחורי

++++פנסי ערפל קדמיים
LED פנסים אחוריים משולבים--++

LED - DRL תאורת יום++++
+++-תאורת LED פנימית

++++חיישן אורות
++--חיישני נסיעה לאחור מקוריים + כפתור ניטרול

++++בקרת אקלים מפוצלת
++++פתחי מזגן למושב האחורי

++++תא כפפות מקורר
++++משענת יד במושב אחורי

++++רשתות אחסון בגב מושבים קדמיים
++++הגה מתכוונן לגובה ולעומק

++++גלגל הגה וידית הילוכים מעור
BT+ שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה++++

--++מפתח שלט מתקפל
++--מפתח חכם - התנעה וכניסה ללא מפתח

++--ריפודי עור
++++אפשרות כיוון משענות גב בספסל אחורי

++++תא למשקפי שמש
DRIVE MODE בורר מצבי נהיגה++++

"19"19"18"18חישוקי סגסוגת

++++מגיני בוץ מקוריים
++++כיסוי וילון לתא מטען

++--מושב נהג חשמלי + כיוונון כרית גב תחתון
USB + AUX + 12V 2 שקעי++++

++++USB לטעינה במושב האחורי

 Prime Plusמפרט בטיחות
2.0

Panoramic
2.0

Elite
2.0

 Elite 
Turbo 1.6

++++2 כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע
++++2 כריות אויר צד לנהג ולנוסע

++++2 כריות אויר וילון צידיות
++++FCA - בלימה אוטונומית בעת חירום

LKAS - מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לסיוע 
++++בשמירה על נתיב הנסיעה 

++--BSD - מערכת להתראה על רכב ב"שטח מת"
++++DAA - מערכת התראה על עירנות הנהג

++--RCTA - מערכת התראה על רכב חוצה מאחור
CRUISE CONTROL בקרת שיוט ++++

++++תאורה עוקבת פניה

++++HBA - מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לנמוך 
++++TCS - מערכת בקרת משיכה

++++TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים לכל גלגל בנפרד
++++ חיישני חגורות לכל חמשת המושבים

++++ROP - מערכת הגנה בעת התהפכות
++++DBC - מערכת בקרת בלימה במורד

++++ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
++++EBD - מערכת חלוקת לחצי בלימה אלקטרונית

++++ESP - מערכת בקרת יציבות
++++HAC - מערכת סיוע לזינוק בעליה

++++ESS - איתות בבלימת חירום
++++משענות ראש מתכווננות 

++++חלונות חשמל קדמיים בטיחותיים
++++קדם מותחן בחגורות בטיחות קדמיות

++++חגורות בטיחות קדמיות עם כיוונון גובה
++++פגושים סופגי אנרגיה
++++קורות חיזוק בדלתות

++++אפשרות לביטול כרית אויר לנוסע
ISOFIX נקודות עיגון למושב תינוק++++
++++נטרול נעילה מרכזית בזמן תאונה



צבעי הרכב

דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

Elite Turbo 1.6 ל׳ TUCSON6.313בינעירוני8.4עירוני

Elite 2.0 ל׳ TUCSON7.115בינעירוני10.6עירוני

 Panoramic ,Prime Plus 2.0 ל׳ TUCSON6.915בינעירוני11.0עירוני

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

253-088 ,253-087Panoramic, Prime Plus - TUCSON6

253-089 ,253-086 Elite Turbo, Elite  -TUCSON7

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

 שחור
Phantom Black

 כסוף
Platinum Silver 

 לבן
Polar White 

 אפור מטאלי 
Micron Grey

 בז’ מטאלי
White Sand 

 אדום מטאלי
Fiery Red 

 כחול מטאלי
Stellar Blue 

המידע והנתונים המופיעים במפרט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור 
הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים במפרט זה 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 במפרט 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 המפרט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. 

לסוכנות הקרובה אליכם חייגו: 3805*

או היכנסו לאתר האינטרנט
www.hyundaimotors.co.il

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.
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**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009
EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא: Panoramic 2.0, Prime Plus 2.0 פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

  זיהוי רוכב אופניים ואופנועים6  כריות אוויר
  זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  מצלמות רוורס  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  חיישני חגירת חגורות  בלימה אוטומטית בעת חירום

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי מהירות  בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל

 Elite 2.0, Elite Turbo 1.6  פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

  זיהוי רוכב אופניים ואופנועים6  כריות אוויר
  זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  מצלמות רוורס  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  חיישני חגירת חגורות  בלימה אוטומטית בעת חירום

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי מהירות  בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל
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דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ*דגם

Elite Turbo 1.6 ל׳ TUCSON6.313בינעירוני8.4עירוני

Elite 2.0 ל׳ TUCSON7.115בינעירוני10.6עירוני

 Panoramic ,Prime Plus 2.0 ל׳ TUCSON6.915בינעירוני11.0עירוני
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009

EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

253-088 ,253-087Panoramic, Prime Plus - TUCSON6

253-089 ,253-086 Elite Turbo, Elite  - TUCSON7

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

Panoramic 2.0, Prime Plus 2.0 פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

  זיהוי רוכב אופניים ואופנועים6  כריות אוויר
  זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  מצלמות רוורס  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  חיישני חגירת חגורות  בלימה אוטומטית בעת חירום

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי מהירות  בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל

 Elite 2.0, Elite Turbo 1.6  פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

  זיהוי רוכב אופניים ואופנועים6  כריות אוויר
  זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  מצלמות רוורס  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  חיישני חגירת חגורות  בלימה אוטומטית בעת חירום

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי מהירות  בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

www.hyundaimotors.co.il היכנסו לאתר האינטרנט
לרשותכם אולמות תצוגה של יונדאי ברחבי הארץ:

טלפוןכתובתאולם תצוגהעיר
03-5655444יגאל אלון 94כלמוביל תל אביב - אולם תצוגה מרכזיתל אביב

04-6817444א.ת. צפוני 1063, קרית שמונהשרוני מוטורסקרית שמונה

04-6720315יהודה הלוי, א.ת. טבריהיונדאי מיצ׳גןטבריה

04-6093026קידרון 1, עפולהאס.בי.אס מכוניות ומוסכים בע״מעפולה

04-9955000עין המפרץ סנטרגפי מוטורס בע״מעכו

5431*העבודה 12, א.ת. נצרת עיליתדבאח נצרת מוטורסנצרת

04-8467000ההסתדרות 49, צ׳ק פוסט חיפהכלמוביל צ׳ק פוסטחיפה

04-6107888דרך יפו 157 חיפהכלמוביל בית אמותחיפה

04-6336666קומבה 10, א.ת. דרומי חדרהנירון מוטרוס בע״מחדרה

09-8821676פינקס 25, א.ת. הישן נתניהיונדאי שיא נתניהנתניה

09-7484468התדהר 16, א.ת. רעננההילוך שישי רעננהרעננה

09-7766300מדינת היהודים 91, א.ת.אוטורן הרצליה בע״מהרצליה

03-6307900גיסין 72 פתח תקווהכלמוביל פתח תקווהפתח תקווה

טלפוןכתובתאולם תצוגהעיר
9241*ששת הימים 22 )מול קניון איילון(יונדאי שקדרמת גן

03-5360805אלטלף 7דורי סוכנויות רכב בע״מיהוד

03-9677766דרך המכבים 48, א.ת. ישןהילוך שישי ראשל״צראשל״צ

03-9677786אצ״ל 51, ראשון לציוןהילוך שישי ראשל״צ מערבראשל״צ מערב

03-5599020הפלד 10, א.ת. חולוןיונדאי חולון מוטורסחולון

08-6588588המכונאי 17, מודיעיןאוטוויק מודיעיןמודיעין

02-6400700רח׳ כנפי נשרים 13, גבעת שאולכלמוביל ירושליםירושלים

02-6402020האומן 19, א.ת. תלפיותיונדאי ירושלים אוטוויקירושלים

אשדוד יוסי 
כהן

08-8638630רח׳ הבושם 10, א.ת. אשדודשרותי מוסך יוסי כהן בע״מ

08-6750304הפנינים 5, א.ת. צפונירפי עמירה-יונדאי אשקלוןאשקלון

08-6248100אברהם בן עמי 6מוסכי השרות יונדאי בע״מבאר שבע

08-6335093א.ת. אילתדורית יונדאי אילת בע״מאילת

03-9154313נציגי מכירות שטח

המידע והנתונים המופיעים בפרופסקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים 
בקטלוג זה 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 בפרופסקט 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, לשנות ולשפר, 

ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הקטלוג. כל התמונות להמחשה בלבד. קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח
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