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לחיי 
החיים  
שבדרך 
החיים מזמינים לנו אינסוף 

הזדמנויות ליצור, להשתפר, 
לדחוף קדימה, לחלום בגדול. 
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העוצמה של טוסון  
בידיים שלכם 

מערכת ההנעה המתקדמת של יונדאי טוסון משלבת את היכולות של מנוע 
הבנזין עם תיבת הילוכים יעילה, למקסימום ביצועים ודינאמיות בכביש. 

GDiמנוע בנזין טורבו MPiמנוע בנזין  1.6 2.0 

כ״ס 155כ״ס 177
6 סל״ד 200, סל״ד 5,500

קג״מ  19.6קג״מ  27.0
4 סל״ד4,000 סל״ד 500,-1,500

ם הילוכי 6ת בם אוטומטית תיבת הילוכי DCTתיבת הילוכים  
MPiמשודכת למנוע בנזין ה 2.0 GDiהמשודכת למנוע בנזין טורבו  1.6 

תיבת ההילוכים האוטומטית נוחה לשימוש, חוסכת
 הילוכים ומצמד כפול, מקטינה 7תיבת הילוכים בעלת 

בדלק ומקטינה את פליטת הפחמן הדו חמצני
את צריכת הדלק ופליטת הפחמן הדו חמצני ומשפרת

 ל‘ טורבו 1.6ביצועים, משודכת למנוע  

 5התמונות להמחשה בלבד  /4



  

  

  

        

מערכות בטיחות מתקדמות 
Hyundai SmartSense 

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

פונה הרכב לבטיחות מירבית.

(DAA)מערכת התראה על עירנות הנהג   (LKAS)בקרת סטיה מנתיב + תיקון הגה   (AEB)ל הרכב במצבי חירום וזיהוי הולכי רגל בלימה אוטונומית ש (RCTA)*התראה למניעת התנגשות מאחור 
מערכת המזהה סימני עייפות אצל הנהג ומתריאה על כך במטרה סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה, הכולל חיווי בלוח מתריאה על רכבים חולפים ביציאה מחניה ומונעת התנגשויות שילוב של מצלמה ורדאר לזיהוי כלי רכב והולכי רגל, ועצירה אקטיבית של הרכב במצבי חירום. 

לייעץ לנהג לקחת הפסקת התרעננות. השעונים, התראה קולית ותיקון אקטיבי של נתיב הנסיעה. באמצעות חיישני רדאר המותקנים בחלקו האחורי של הרכב.

*(PDW) חיישני חניה אחוריים *(BSD)  ”זיהוי רכב ב”שטח מת
מסייעים לנהג בשעת חניה באמצעות התראה קולית כאשר הרכב מתקרב למכשול או לרכב אחר. חיישנים המתריאים על רכב ב”שטח מת” ומסייעים בעקיפה ומעבר נתיב באופן בטיחותי יותר. 

 7*בחלק מהדגמים /ערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין מ /התמונות להמחשה בלבד  /6



 

         
 

 
 

        

לשלוט בבטיחות 
טוסון החדש צלח את מבחני הבטיחות הקפדניים ביותר. 

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

בורר מצבי נהיגה המאפשר בחירת סגנון נהיגה - רגיל או ספורטהמחברים המחוזקים משפרים את עמידות הרכב במבחני התנגשות ודואגים לבטיחות מקסימלית. 
 .Euro NCAPכוכבים במבחני הריסוק של ה- 5טוסון זכה בציון מרבי של 

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

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

9 / ערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין מ /התמונות להמחשה בלבד  8



 
 

      

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. 

 אחוריים* LEDפנסי  גריל מצופה כרום*

 11*בחלק מהדגמים /התמונות להמחשה בלבד  /10
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עיצוב  
פנים 

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

מושבי עור* 

כוונון מושב נהג חשמלי* דשבורד בגימור עור* 

 13*בחלק מהדגמים /התמונות להמחשה בלבד  /12



 
 

  

      

כיסוי וילון לתא המטען מושבים אחוריים מתקפלים מושבים אחוריים מתקפלים מושבים אחוריים מתקפלים

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

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

 40%עד  60%עד  
 Apple Carplay,*Andrid Auto עם אפשרות חיבור למערכת 7מערכת מולטימדיה מקורית “

 15* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות /התמונות להמחשה בלבד  /14
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ירידה לפרטים הקטנים 

ידיות חיצוניות בצבע הרכבחלונות חשמל קדמיים בטיחותיים  7מסך מולטימדיה צף “מערכת בקרת אקלים מפוצלת 

גג שמש פנורמי נפתח*  איתות במראות Ledפנסי  Ledתאורת בלימה אחורית גבוהה  משענות גב מתכווננות במושבים האחוריים אחורי USBמטען  DRL Ledפנסי יום  

 19*בחלק מהדגמים /התמונות להמחשה בלבד  /18
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מתקדםמפרט טכני   Eliteא בזור
rboTurbo 1.6 

Elite 
2.02.0 

Panoramic 
2.0 

Prime Plus 
2.0 

 Eliteמפרט בטיחות 
rboTurbo 1.6 

Elite 
2.02.0 

Panoramic 
2.0 

Prime Plus 
2.02.0

1.6 בנזין 2.0 בנזין מנוע 
טורבו 

Elite Prime Plus צמיגים וחישוקים 
Elite Turbo Panoramic 

Eiite Turbo Panoramic Prime Plus )מ"מ( מידות
Elite 

ארבעה רמקולים + שני טוויטרים  כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 2

מחשב דרך  כריות אוויר צד לנהג ולנוסע 2

גג שמש פנורמי נפתח צידיות  כריות אוויר וילון 2

- FCA  מסילות גג בלימה אוטונומית בעת חירום

Nu 2.0 MPIסוג 
Gamma  245/45צמיגים R19 225/55 R18  4,480אורך - LKAS סוככי שמש עם תאורה ומראות יוע מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לס
T-GDI 1.6  מראות חיצוניות חשמליות בשמירה על נתיב הנסיעה  1,850רוחב ת גוסגסחישוקים

+גלגל חלופי זמני  1,999 1,591נפח מנוע )סמ״ק(  מראות בצבע הרכב - מערכת להתראה על רכב ב״שטח מת״ 1,660BSDגובה  +

DAA קיפול מראות חשמלי- מערכת התראה על עירנות הנהג X 9777 X 81מהלך )מ״מ(  X קדח 85 

בנזין בנזין ביצועים*
 1.6  2.0 

טורבו 

 2,670מרווח סרנים 

 4,000/19.6 4500/27.0~1500מומנט מירבי )קג״מ/סל״ד( 
פנסי איתות במראות - מערכת התראה על רכב חוצה מאחור 172RCTAמרווח מהקרקע מינימלי 

נעילה מרכזית  CRUISE CONTROL בקרת שיוט
 1,053מרווח רגלים מושב קידמי 

ארבעה חלונות חשמל תאורה עוקבת פניה 
 970מרווח רגלים מושב אחורי 

5,500/177 6,200/155 הספק מירבי )כ״ס/סל״ד( 

1.6 בנזין 2.0 בנזין תיבת הילוכים 
טורבו

9.1 11.1- HBA  שמשות כהות מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לנמוךPrivacy Glass  קמ״ש )שניות( 0-100תאוצה 

 181 201מהירות מירבית )קמ״ש( 
-1,450מרווח כתפיים מושב קידמי  TCS  מגב ומתז בחלון אחורי מערכת בקרת משיכה

-1,410מרווח כתפיים מושב אחורי  TPMS  פנסי ערפל קדמיים מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים לכל גלגל בנפרד

 LEDפנסים אחוריים משולבים  חיישני חגורות לכל חמשת המושבים 1,413מרווח מותניים מושב קידמי 
Elite Elite Prime Plus צריכת דלק* 

Turbo Panoramic 
 7+1אוטומטי  6+1אוטומטי  גוס

DCT  1,384מרווח מותניים מושב אחוריROP תאורת יום - מערכת הגנה בעת התהפכותDRL-LED 

פנימית LEDתאורת  - מערכת בקרת בלימה במורד 1,005DBC 963מרווח ראש מושב קידמי  11.0 10.6 1008.4 ק״מ( עירוני )ליטר/ה רבעהחסי י
חיישן אורות

- מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה 995ABS 969מרווח ראש מושב אחורי  6.9 7.1 1006.3 ק״מ( בינעירוני )ליטר/ 4.400 3.929ון שאר
חיישני נסיעה לאחור מקוריים + כפתור ניטרול 

- מערכת חלוקת לחצי בלימה אלקטרונית 2.726EBD 2.318י נש

בלמים  1.843 2.043י ישלש
 488נפח תא מטען )ליטר( 

ESP בקרת אקלים מפוצלת - מערכת בקרת יציבות
נפח תא מטען )ליטר( 

עם קיפול מושבים 1.392 1.070עי ביר  ABS + EBDת רבגוה מלופת ככרעמ

משקל עצמי )ק״ג( ררוואמק סיד מי דק
משקל כללי מורשה )ק״ג( קסיד רי חוא

רדיוס סיבוב )מטר( 

1,478HAC פתחי מזגן למושב האחורי - מערכת סיוע לזינוק בעליה

1,550 1,480 1,460ESS תא כפפות מקורר - איתות בבלימת חירום
 1.000 0.822י מישח

משענות ראש מתכווננות  2080 2,140
חלונות חשמל קדמיים בטיחותיים  0.774 0.884שי שי

משענת יד במושב אחורי 
רשתות אחסון בגב מושבים קדמיים 

5.3 

+ + + + 
+ + + + + + + + 

+ + + ++ + + + 
+ + - - + + + + 
+ + + + + + + + 
+ + + - + + + + 

+ + + ++ + + + 
+ + - - + + + + 

+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + +
+ + + +

+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 

קדם מותחן בחגורות בטיחות קדמיות - 0.721עי ביש
הגה מתכוונן לגובה ולעומק 

מתלים 
 3.440 5.304רי חוא

עצמאיים מסוג מקפרסון קדמי 
חגורות בטיחות קדמיות עם כיוונון גובה  62(ליטרקיבולת מיכל דלק )

גלגל הגה וידית הילוכים מעור 
 BTשליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה +

פגושים סופגי אנרגיה  3.796 3.579/4.857י פוס
מפתח שלט מתקפל  Multi-Linkעצמאיים מסוג  אחורי

קורות חיזוק בדלתות 
אפשרות לביטול כרית אוויר לנוסע הגה כוח 

מפתח חכם - התנעה וכניסה ללא מפתח 
ריפודי עור 

 ISOFIXנקודות עיגון למושב תינוק  ,סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה
אפשרות כיוון משענות גב בספסל אחורי 

נטרול נעילה מרכזית בזמן תאונה  MDPSמוגבר כוח חשמלי 
לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. 
לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם או 

 *3805תיאום נסיעת מבחן חייגו: 

Elite Elite Prime PlusPanoramic מתקדם א בזור
Turbo 1.6 2.0 2.0 2.0

מערכת מולטימדיה מקורית ״7 מתקדמת עם אפשרות  

תא למשקפי שמש 
 DRIVE MODEבורר מצבי נהיגה 

חישוקי סגסוגת 
מגיני בוץ מקוריים 

Android Auto, Apple CarPlay**חיבור 
או היכנסו לאתר האינטרנט 

כיסוי וילון לתא מטען 

www.hyundaimotors.co.il 
מושב נהג חשמלי + כיוונון כרית גב תחתון  BTדיבורית 

 2USB + AUX + 12V שקעי מצלמה אחורית 
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 בתא המטען 12vשקע 
Stop & Goמערכת  י הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער ות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפיינ* על-פי נתוני היצרן לפי בדיק

 שונות למגבלות ובכפוף זאתמאפשר ו התומך נייד טלפון באמצעות **|.הדבעמהי נותנלס חיבי תועמשמ

USB לטעינה במושב האחורי 

+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 

+ + + + 
+ + + + 

+ + + + 

+ + + + 
- - + +
+ + - -
+ + - -
+ + + +

+ + + + 
+ + + + 

+ + + + 
+ + + + 

19" 19" 18" 18" 

+ + + + 

+ + + +
+ + + +
+ + - -
+ + + +
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www.hyundaimotors.co.il
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צבעי הרכב 

Fiery Red Stellar Blue Polar White Phantom Black 
אדום מטאלי י כחול מטאלן לבשחור 

White Sand Micron Grey Platinum Silver 
בז’ מטאלי אפור מטאלי כסוף 

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוספקט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.

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

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

 המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות 

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם ם גקוד ד

6 Panoramic, Prime Plus - TUCSON 253-088 ,253-087 

7 Elite Turbo, Elite  -TUCSON 253-089 ,253-086 
רמת רמת 

בטיחות בטיחות 
נמוכה גבוהה 

מקרא:  Elite 2.0, Elite Turbo 1.6פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב  Panoramic 2.0, Prime Plus 2.0פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב 
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ק
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 0202ר  

ותקנת בדגם הרכבמערכת מ ואופנועים זיהוי רוכב אופניים כריות אוויר 6 ואופנועים זיהוי רוכב אופניים  כריות אוויר 6
מערכת אופציונאלית להתקנה לי רכב ב״שטח מת״זיהוי כ מערכת בקרת סטייה מנתיב רכב ב״שטח מת״ זיהוי כלי  מערכת בקרת סטייה מנתיב

קנת בדגם הרכבמערכת שאינה מות וורסמצלמות ר מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב וורסמצלמות ר  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
יישני חגירת חגורותח טומטית בעת חירוםבלימה או יישני חגירת חגורותח טומטית בעת חירום בלימה או

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

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

13 6.3 בינעירוני 8.4 עירוני 1.6 TUCSON ׳ לElite Turbo 
15 7.1 בינעירוני 10.6 עירוני 2.0 TUCSON ׳ לElite 
15 6.9 בינעירוני 11.0 עירוני 2.0 TUCSON ׳ לPanoramic ,Prime Plus 

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי** 

151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 זיהום מזערי זיהום מירבי 
EC 715/2007*נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן 

 2009**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 


