The all-new

ELANTRA Hybrid

התמונות להמחשה בלבד

לחוות את האלנטרה
ההיברידית החדשה.
הכירו את יונדאי  ELANTRA Hybridהחדשה .רכב מנהלים משפחתי שמצטרף
למשפחת הרכבים ההיברידיים של יונדאי .יונדאי אלנטרה ההיברידית מבוססת על
פלטפורמות וטכנולוגיות שסוללות לכם דרך לחיים נוחים ומחוברים יותר לאורך כל
הנסיעה ,לא רק כאשר אתם מגיעים ליעד.

בלימה רגרנטיבית

בעת האטת הרכב ,האנרגיה הקינטית הופכת
לאנרגיה חשמלית המשמשת לטעינת הסוללה.
מערכת ההנעה משתמשת באנרגיית הסוללה
הטעונה במהלך נהיגה רגילה כדי לשפר את
היעילות האנרגטית.

מתלים אחוריים עצמאיים Multi-link

סוללת Lithium-Ion Polymer

מתלים אחוריים מסוג זה משפרים את
חוויית הנסיעה.
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מנוע  1.6ל' GDI

האלנטרה ההיברידית מגיעה עם מנוע Smartstream
בעל  4צילינדרים בנפח של  1.6ל׳ המשודך למנוע
חשמלי בעל הספק של  32קילוואט; שני מנועים אלה
מספקים יחד  139כ״ס ומומנט של  27קג״מ.

ליונדאי אלנטרה ההיברידית סוללה בעלת קיבולת
של  1.32קוט״ש .מיקום הסוללה אינו משפיע על
מרווח הפנים או נפח תא המטען.
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עיצוב שהולך עד הסוף.
מכל זווית שתחליטו להתבונן בה ,יונדאי אלנטרה ההיברידית היא מכונית ספורטיבית
מרשימה .קווים נועזים וחדים יוצרים נוכחות תלת-ממדית ייחודית מהצד .שבכת גריל
בולטת ודומיננטית מלפנים משתלבת בצורה חלקה עם הפנסים הראשיים ,ודלת תא
המטען בעלת קצה חלקלק מוסיפה לנוכחות המרשימה שלה.

תאורת יום מסוג LED-DRL

פנסים אחוריים מסוג LED

חישוקי סגסוגת בקוטר ״*17
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מעוצבת סביבכם.
עבורכם.
שדרגו את חווית הנהיגה שלכם .ליונדאי אלנטרה ההיברידית החדשה עיצוב המתמקד
בנהג על מנת לאפשר את חווית הנסיעה הנוחה ביותר .מסך מערכת המולטימדיה נוטה
קלות לכיוון הנהג כדי לספק גישה טובה יותר וראות נוחה יותר .גג השמש הנפתח*
יאפשר לכם להאיר את חלל הנוסעים ולהרגיש את הרוח נכנסת פנימה.

גג שמש נפתח*
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מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת
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את
טכנולוגיה שמשנה א
צורת הנהיגה שלכם.
מערכת המולטימדיה עם אפשרות חיבור ל Apple CarPlay-ו*Android Auto-
מספקת גישה נוחה לכל מה שנמצא בטלפון הנייד  -ניווט ,אנשי קשר ,מוזיקה ועוד.
כל מה שאתם צריכים כדי להישאר מחוברים מכל מקום ובכל זמן.

מערכת מולטימדיה מקורית “ 8מתקדמת עם אפשרות חיבור  Apple CarPlayו*Android Auto-

מפתח חכם  -כניסה והתנעה ללא מפתח

 - SVCלוח מחוונים דיגיטלי מלא עם תצוגה משתנה “**10.25

טעינה אלחוטית לנייד (לטלפונים תומכים בתקן **)qi
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*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת וכפוף למגבלות שונות** / .בחלק מהדגמים
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מפרט טכני
מנוע

סוג

היברידי מנוע בנזין 1.6

GDI 1.6

תיבת הילוכים

סוג

Premium

Supreme

אויך

4,675

4,675

 2כייות אוויי קדמיות לנהג ולנוסז

+

+

יוחב

1,825

1,825

 2כייות אוויי Bד לנהג ולנוסז

+

+

גובה

1,420

1,420

 2כייות אוויי וילוB 0ידיות

+

+

2,720

2,720

 - LKAמזיכת סיוז אקטיבית לתיקו 0סטייה מנתיב הנסיזה

+

+

140

+

+

+

+

+

+

Supreme Premium

מידות (מ"מ)
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הילוכי :אוט' כקולת מBמדי)DCT( :

נקח מנוז )סמ"ק(

1,580

יחסי הזביה

קדח  Xמהלך )מ"מ(

72x97

יאשו0

3.867

הסקק )כ"ס/סל"ד(

105/5,700

שני

2.217

מיווח סיני:

מומנט )קג"מ/סל"ד(

15/4,000

שלישי

1.371

מיווח מהקיקז מינימאלי

140

יביזי

0.93

מיווח יגליי :מושב קידמי מקסימלי

1,149

1,149

חמישי

0.956

מיווח יגליי :מושב קידמי מינימלי

1,074

1,074

שישי

0.767

מיווח יגליי :מושב אחויי מקסימלי

964

964

אחויי

5.351

מיווח יגליי :מושב אחויי מינימלי

859

859

מיווח כתקיי :מושב קידמי

1,434

1,434

מנוע חשמלי
הסקק

 43.5כ"ס

מומנט

 17.3קג"מ

ביצועים משולבים למנוע הבנזין ולמנוע חשמלי
הסקק משולב )כ"ס(

139

מומנט משולב )קג"מ(
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סוללה
סוג

Lithium-Ion Polymer

מתח

240V

הסקק )קילוואט(

42kW

הגה כוח
סבבת ומוט משונ ,0סוקג אניגיה וקויס בזמ 0תאונה,
מוגבי כוח חשמלי C-MDPS

מתלים
קדמי

זBמאיי :מסוג מקקיסו0

אחויי

זBמאיי :מסוג Multi-Link

בלמים
קדמיי:
אחוייי:

דיסק

מיווח מותניי :מושב אחויי

1,282

1,282

מיווח יאש מושב קידמי

1,030

946

225/45 R17

חישוקי:

"16

"17

נקח תא מטז) 0ליטי(

גלגל חלוקי זמני

+

+

משקל זBמי )ק"ג(

1,345

משקל כללי מוישה )ק"ג(

1,850

1,850

ידיוס סיבוב )מטי(

5.4

5.0

קיבולת מיכל דלק )ליטי(

42
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צמיגים וחישוקים
Bמיגי:

ביצועים*
תאוBה  0-100קמ"ש )שניות(

Premium
10.5

Supreme
10.8

178

173

צריכת דלק*
דיסק

מיווח מותניי :מושב קידמי

1,356

1,356

Premium
205/55 R16

מהייות מייבית )קמ"ש(

מזיכת כקולה מוגבית

Supreme

מיווח כתקיי :מושב אחויי

1,412

1,412

משולב )ליטי 100 /ק"מ(

4.4

מפרט בטיחות

 - LFAמזיכת סיוז אקטיבית לשמייה זל מיכז נתיב הנסיזה
 - FCA-JTבלימה אוטונומית במBבי חייו :הכוללת זיהוי כלי
יכב ,הולכי יגל ,דו-גלגלי ותנוזה חוBה בBומת
 - DAWמזיכת התיזה זל זייקות נהג
 - BCAמזיכת אקטיבית לזיהוי ומניזת התנגשות בכלי יכב
ב"שטח מת"
 - RCCAמזיכת אקטיבית למניזת קגיזה ביכב חוBה בזת
נסיזה לאחוי
 - SEAמזיכת "יBיאה בטוחה" המתייזה זל תנוזה מסכנת
בזת קתיחת דלת
 - SCCבקית שיוט חכמה הכוללת מנגנו 0זחילה בקקקי:

-

+

+

+

 - LVDAהתיזה זל התחלת הנסיזה של היכב מלקני:

+

+

 - ROAחיווי תזכוית למניזת שכחת נוסז במושב האחויי

+

+

 - HBAמזיכת למזבי אוטומטי בי 0אוי גבוה לאויות דיך

+

+

 - TCSמזיכת בקית משיכה

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

מיווח יאש מושב אחויי

947

947

474

474
1,392

 - ABSמזיכת למניזת נזילת גלגלי :בבלימה
 - ESSאיתות בבלימת חייו:
 - TPMSמזיכת בקית לחץ אוויי לכל Bמיג בנקיד
נטיול אוטומטי של נזילה מיכזית בזמ 0תאונה
נקודות זיגו 0למושב תינוק ISOFIX

לישותכ :סוכנויות יונדאי ביחבי האיץ.
לבייוי אול :התBוגה הקיוב אליכ :או
תיאו :נסיזת מבח 0חייגו*3805 :
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או היכנסו לאתי האינטינט
www.hyundaimotors.co.il
.hyundaimotors.co.il
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* / 10על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

שנות אחריות על הרכב

או  100,000ק“מ ,זק“י המוקד :מביניה:

-

+

-

+

אבזור מתקדם

מזיכת מולטימדיה מקויית " 8מתקדמת ז :אקשיות חיבוי
 Apple CarPlayו*Android Auto-
טזינה אלחוטית לנייד**
דיבויית  + BTמBלמה אחויית
כקתוי  VIEWלהקזלת מBלמה אחויית
שליטה זל מזיכת השמז מגלגל ההגה
תBוגת נתוני המזיכת ההיביידית במסך המולטימדיה
שני שקזי  + USBשקז 12v
התנזה מיחוק
 - SVCלוח מחווני :דיגיטלי מלא ז :תBוגה משתנה "10.25
מקתח חכ - :כניסה והתנזה ללא מקתח
בל :יד חשמלי AUTO HOLD +
 - DRIVE MODEבויי מBבי נהיגה בכביש
תאוית  LEDקדמית
תאוית  LEDאחויית
תאוית יו :מסוג LED-DRL
תאוית זזי בידיות היכב הקדמיות
קנסי איתות במיאות
מזיכת בקית אקלי :דיגיטלית מקוBלת
גג שמש נקתח
גלגל הגה מתכוונ 0לגובה ולזומק
תא מטז 0ז :קתיחה חכמה
משזנת יד בגב המושב האחויי ז :מקו :לכוסות
חייש 0להדלקה וכיבוי אויות דיך באוק 0אוטומטי
חיישני חנייה אחוייי :מקוייי:
 2סוככי שמש ז :תאויה
אנטנת סנקיי חיBונית
מזיכת להנזת חייו :במקיה של קייקת מBבי 12v

Premium

Supreme

+

+

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

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

שנות אחריות על הסוללה

מביניה:
או  150,000ק“מ ,זק“י המוקד :מ

* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות ** / .למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן טעינה / qi
מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין.
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דוד ויוסף

לבWAW 0
Polar White

אקוי בהיי מטאלי

שחוי מטאלי NKA
Phantom Black

כחול מטאלי YP5
Intense Blue

Cyber Grey

כסוף כהה מטאלי
Fluid Metal

אקוי זית מטאלי A5G
Amazon Grey

C5G

אקוי מטאלי USS
Electric Shadow

M6T

הBבזי :הינ :להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גווני :בי 0הBבזי :המוקיזי :בקיוסקקט לבי 0הBבזי :כקי שה :במBיאות.
המידז והנתוני :המוקיזי :בקיוסקקט זה מתייחסי :למגוו 0דגמי :המשווקי :במקומות שוני :בזול :ומזודכני :למוזד הבאת המקוי הלוזזי לדקוס .יתכנו הבדלי :בי 0התיאוי ,הנתוני :והתמונות המובאי:
במקיט זה לבי 0הדגמי :המשווקי :זל-ידי חביתנו ,ה 0מבחינת המקיט הטכני וה 0מבחינת האביזיי ,:הBיוד והמזיכות הנלוות .כמו כ ,0יתכנו הבדלי :בדג :מסוי ,:בהתא :לשינויי :הנזשי :מזת לזת .אי0
בקיסו :המובא בקיוסקקט כדי לחייב את היBי 0ו/או את החביה בהסקקת דגמי :שיכללו את כל או חלק מהאביזיי ,:הBיוד והמזיכות המתואיי :בו וה :שומיי :לזBמ :את הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות
ולשקי ,ללא הודזה מוקדמת וללא זדכו 0המקיט .כל התמונות הינ 0להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
נתוני Bייכת הדלק ה :זל-קי נתוני היBי 0לקי בדיקות המזבדהB .ייכת הדלק בקוזל מושקזת ג :מתנאי הדיך ,מתחזוקת היכב וממאקייני הנהיגה.
ימת האבזוי הבטיחותי

קוד דג:

תיאוי דג:

481-323

ELANTRA Hybrid - Premium
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481-324

ELANTRA Hybrid - Supreme
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קייוט מזיכות בטיחות המותקנות בדגPremium :
 6כייות אוויי
מזיכת אקטיבית למניזת סטיה מנתיב
מזיכת בלימה אוטומטית בזת חייו:
בקית שיוט אדקטיבית
מזיכת זיהוי הולכי יגל
מזיכת לזיהוי יוכב אוקניי :ואוקנוזי:
מזיכת זיהוי כלי יכב ב"שטח מת"
מקיא:

ימת
בטיחות
נמוכה

ימת
בטיחות
גבוהה

קייוט מזיכות בטיחות המותקנות בדגSupreme :
מBלמות יוויס
חיישני חגיית חגויות
שליטה אוטומטית באויות גבוהי:
מזיכת לזיהוי תמיויי מהייות
בלימה אוטומטית בנסיזה לאחוי
התיזה במBב של זייקות או הסחת דזת
מזיכת למניזת שכחת ילד ביכב

 6כייות אוויי
מזיכת אקטיבית למניזת סטיה מנתיב
מזיכת בלימה אוטומטית בזת חייו:
בקית שיוט אדקטיבית
מזיכת זיהוי הולכי יגל
מזיכת לזיהוי יוכב אוקניי :ואוקנוזי:
מזיכת זיהוי כלי יכב ב"שטח מת"

מBלמות יוויס
חיישני חגיית חגויות
שליטה אוטומטית באויות גבוהי:
מזיכת לזיהוי תמיויי מהייות
בלימה אוטומטית בנסיזה לאחוי
התיזה במBב של זייקות או הסחת דזת
מזיכת למניזת שכחת ילד ביכב

מזיכת מותקנת בדג :היכב
מזיכת אוקBיונאלית להתקנה
מזיכת שאינה מותקנת בדג :היכב
דגם
ELANTRA Hybrid - Premium, Supreme

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק"מ*
4.4

משולב

דרגת זיהום אוויר
2

דיגת זיהו :אוויי מיכב מנוזי*
זיהו :מייבי 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8

זיהו :מזזיי

נתוני היBי ,0זק"י בדיקות מזבדה תקEPA 40 CFR. PART 86 0
*הדיגה מחושבת לקי תקנות אוויי נקי )גילוי נתוני זיהו :אוויי מיכב מנוזי בקיסומת( ,התשס"ט 2009

