Santa Fe

СТВОРЮЙ
МОМЕНТИ
Ми розробили автомобіль, який пасуватиме
кожній родині, якою б вона не була.
Його ім’я: абсолютно новий SANTA FE.
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ШАНУЙ
РІЗНОМАНІТНІСТЬ
Кожна сім’я унікальна.
Щоб створити ідеальний сімейний автомобіль, треба
розуміти кожну сім’ю. Так, як це робимо ми.
Новий SANTA FE був створений відповідно до очікувань
різноманітних сучасних сімей, якими б вони не були.
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ШАНУЙ
єдність
Ми знаємо, що немає нічого важливішого, аніж якісно проводити час
із сім’єю та друзями.
Абсолютно новий SANTA FE надає вам чудову можливість насолодитися
усіма дорогоцінними моментами зі своїми близькими.
Будь-коли, будь-де.
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Ідеальний сімейний автомобіль.
Сімейні автомобілі не повинні бути нудними. Це - про новий Santa Fe, який
вирізняється на фоні інших SUV хромованою каскадною решіткою радіатору,
оригінальним дизайном колісних дисків, подвійною головною оптикою.
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Каскадна решітка радіатору/Денні ходові вогні LED/Світлодіодні фари головного світла/Протитуманні фари LED
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Рейлінги на даху /Молдінги дверей

Комбіновані світлодіодні задні ліхтарі /Задні протитуманні фари LED
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Заповни своє життя
якісними моментами.
Просторий салон зі збільшеним простором для ніг та місткий багажник
забезпечують надзвичайний комфорт для вас та вашої родини.

Найкращій у класі простір на 2 ряду.
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Наповнений опціями.
Готовий до пригод.
Комфорт, який забезпечує новий Santa Fe, робить поїздку настільки
затишною, що ви не пропустите жодного важливого для вашої сім’ї моменту.
Проекційний HeadUp дисплей надає водію усю необхідну інформацію
безпосередньо на лобове скло, бездротовий порт зарядки смартфону доволяє
легко зарядити свій мобільний пристрій, а інтегрована система пам’яті
положення сидінь позбавить від необхідності щоразу налаштовувати крісло,
коли сідаєте в автомобіль.

Проекційний HeadUp-дисплей (HUD)
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Порт бездротової зарядки смартфону

Інтегрована система пам’яті положень сидінь (IMS)
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Спокій всередині. Не важливо,
що відбувається ззовні.
Наша технологія безпеки включає широкий набір інноваційних систем
активної безпеки. Наприклад, система безпечного виходу (Safety Exit
Assist), яка тимчасово блокує двері при наближенні транспортних
засобів ззаду, дозволяє уникнути нещасних випадків та надає
можливість сфокусуватися на важливих моментах життя.

Система розпізнавання присутності задніх пасажирів (перша у класі)

Система безпечного виходу (перша у класі)

Система розпізнавання присутності задніх пасажирів (Rear Occupant Alert) визначає
рух на задньому сидінні та нагадує водієві про присутність пасажирів за допомогою
візуального сигналу на панелі приладів. Якщо система визначить рух після того, як водій
залишив автомобіль, система задіє сирену.

Піклуйтесь про безпеку ваших рідних за допомогою системи безпечного виходу.
Santa Fe розпізнає автомобілі, що наближаються ззаду та не дозволяє розблокувати
дитячі замки, запобігаючи несподіваному виходу пасажирів. Коли сторонній автомобіль
проїде, достатньо нажати на кнопку, щоб деактивувати систему для безпечного виходу.
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Піклуйтесь про своїх
близьких цілодобово.
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Надміцна високоякісна сталь (AHSS)

6 подушок безпеки

Поліпшити пасивну безпеку автомобіля вдалося завдяки використанню в конструкції
кузову нового Santa Fe 57% високоміцної сталі гарячого штампування, що дозволило
збільшити жорсткість конструкції каркаса на 15,4%. Додавання у каркас моделі надміцних
сталей дозволило покращити керованість та стійкість автомобіля.

Santa Fe базово оснащена шістьма подушками безпеки, які забезпечують надійний
захист пасажирів у разі виникнення аварійної ситуації. Покращений механізм розкриття
фронтальних подушок враховує усі обставини (позу водія та пасажира, рівень натяжіння
паску безпеки), мінімізуючи пошкодження у разі ДТП.
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Передова комплексна система допомоги водію Hyundai SmartSense, якою оснащено новий Santa Fe, в значній мірі покращує
захист пасажирів автомобиля та спрощує керування ним у будь-яких ситуаціях.

Асистент збереження смуги руху (LKA)

Інтелектуальний круїз-контроль з системою Stop&Go

Асистент уникнення фронтального зіткнення (FCA)

Асистент переключення фар дальнього світла (HBA)

Система попередження про зіткнення при русі заднім ходом (RCCA)

Система стеження за втомою водія (DAА)

Фронтальна камера визначає дорожню розмітку та край дороги, допомагаючи водію
уникати несподіваного виїзду зі смуги руху. Коли автомобіль перетинає розмітку смуги
руху, система сповіщає про це водія за допомогою візуального та звукового сигналів,
а також автоматично спрямовує автомобіль, запобігаючи подальшому виходу зі смуги.

Інтелектуальний круїз-контроль інтуїтивно контролює ситуацію на
дорозі за допомогою радіолокаційного датчика та дозволяє
підтримувати безпечну відстань до автомобіля, що рухається
попереду та автоматично підвищує швидкість до встановлених
рівнів при русі вперед.

Встановлена у решітці радіатору камера та надчутливий радар
постійно відстежують ситуацію попереду автомобіля. У разі
виникнення небезпеки зіткнення з їдучим попереду автомобілем
або пішоходом, система автоматично застосовує екстрене
гальмування.

Більше безпеки та менше стресу. Система HBA уночі визначає
світло від їдучого попереду автомобіля та автоматично перемикає
дальнє світло на ближнє для забезпечення комфорту та безпеки.

Виїжджаючи з паркувального місця заднім ходом, система попередження про зіткнення
при реверсивному русі разом з системою виявлення об’єктів в “сліпих” зонах (BSD)
своєчасно сповістить водія про наближення автомобіля або інших перешкод.

Для забезпечення максимального захисту, система DAA стежить
за увагою водія та за допомогою звукового сигналу та сповіщення
на панелі приладів пропонує зробити паузу у їзді та відпочити .

Асистент запобігання зіткнення з автомобілями у “сліпих” зонах (ВСА)
Радари у задньому бампері визначають рух автомобілів у “сліпих”
зонах та завчасно застосовують екстрене гальмування, запобігаючи
виникненню ризику зіткнення.
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Система кругового огляду
Забезпечуючи найвищий рівень безпеки, Santa Fe оснащений
сучасною камерою з 360-градусним кутом огляду, яка передає
інформацію, в тому числі і про об’єкти у “сліпих” зонах навколо
автомобіля на різних дорогах та в різних умовах руху, на дисплей
мультимедійної системи.
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Автомобіль для сім’ї.
З необхідною потужністю.
Сімейні мандрівки у новому Santa Fe стануть ще більш приємними та драйвовими завдяки
потужним бензиновим та дизельним двигунам, що працюють у парі з сучасними 6 та
8-ступінчастими трансмісіями, які забезпечують високу продуктивність та економію палива.
Автомобіль оснащено поліпшеним механізмом підсилювача рульового управління (R-MDPS),
який забезпечує досконале управління та стійкість під час їзди на високих швидкостях.

2.4 MPi Бензиновий двигун

2.4 GDi Бензиновий двигун

2.2 CRDi Дизельний двигун

172

188

200

225

Максимальна
потужність к.с./
6000 об./хв
Максимальний
крутний момент
Нм/4000 об./хв

241

Максимальна
потужність к.с./
6000 об./хв
Максимальний
крутний момент
Нм/4000 об./хв

Удосконалений електромеханічний підсилювач керма (R-MDPS)
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440

Максимальна
потужність к.с./
3800 об./хв
Максимальний
крутний момент
Нм/ 1750-2750 об./хв

8-ступінчаста автоматична трансмісія
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Santa Fe – перший позашляховик з технологією повного приводу HTRAC, яка дозволяє обрати
ідеальний режим їзди для ваших мандрівок. Місто або бездоріжжя, з системою повного
приводу HTRAC ви завжди зможете торувати свій шлях з максимальним комфортом.

Режими їзди
Система повного приводу HTRAC
В системі HTRAC використана повністю електрична муфта, яка відповідає за підключення задньої вісі. У спортивному режимі HTRAC
забезпечує поліпшене прискорення з розподілом до 50% крутного моменту на задні колеса. У комфортному режимі вона забезпечує
поліпшену стабільність, розподіляючи до 35% крутного моменту на задні колеса. В економічному режимі HTRAC забезпечує підвищену
паливну ефективність, розподіляючи крутний момент головним чином на передні колеса.

Колір підсвітки панелі приладів змінюється відповідно до обраного режиму їзди.
У комфортному режимі забезпечується оптимізована передача крутного моменту
для стабільної їзди, у еко-режимі у приоритеті - економія палива, а у спортивному
режимі поліпшуються динамічні характеристики автомобіля. Смарт-режим дозволяє
автоматично обирати режими їзди в залежності від якості дорожнього покриття та стилю
їзди водія.

Comfort / Smart

ECO

Sport
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Опції

17″ легкосплавні колісні
диски

18″ легкосплавні колісні
диски

19″ легкосплавні колісні
диски

19″ затемнені сріблясті колісні
диски

Решітка радіатору

Світлодіодні денні ходові вогні (DRL)

LED фари головного світла

LED задні комбіновані ліхтарі

Світлодіодні повторювачі сигналів
повороту

7″ TFT LCD панель приладів

8″ Навігаційна система

Кліматична система з іонізатором повітря

Електронне паркувальне гальмо

Акустична система Krell

Зовнішні ручки дверей

Молдинг поясної лінії

Травмобезпечні вікна

Панорманий дах

Інтелектуальна система відкриття
багажнику

Система складання /розкладання
спинки задніх сидінь

Електрорегулювання крісла водія
у 14 напрямках

Вентиляція та підігрів передніх сидінь

Підігрів задніх сидінь

Сонцезахисна шторка для задніх дверей
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Кольори інтер’єру

Стеля: тканина Меланж

Шкіра з ковдруванням

Стеля: тканина Меланж

Шкіра з ковдруванням

Оздоблення: металізовані вставки

Чорний однотонний

Стеля: тканина Меланж

Шкіра з ковдруванням
Сірий двотонний
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Оздоблення: сукупність металів

Темно-бежевий двотонний

Стеля: замша

Шкіра з ковдруванням

Оздоблення: штучне каміння

Оздоблення: оброблена деревина

Бургундський червоний
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Кольори екстер’єру

Технічні характеристики
Тип

White Cream (WW2)

Earthy Bronze (Y2B)

2.4 MPi Бензиновий двигун

2.4 GDi Бензиновий двигун

2.2 CRDi Дизельний двигун

Тип двигуна

4-циліндровий DOHC

4-циліндровий DOHC

4-циліндровий DOHC

Об'єм (см3)

2,359

2,359

2,199

172 / 6,000

188 / 6,000

200 / 3,800

225 / 4,000

241 / 4,000

440 / 1,750 ~ 2,750

Макс. потужність
(к.с./об./хв.)

M/T

Макс. крутний момент
(Нм/об./хв.)

M/T

A/T
A/T

Гальма
Передні
Задні

17″ (Φ320x29t), 18″ (Φ340x30t)
з ABS

17″ (Φ314x18t)

Підвіска
Передні

Незалежна, МакФерсон

Задні

Незалежна, багатоважільна

Шини
Typhoon Silver (T2X)

235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19

Lava Orange (YR2)
Внутрішні габарити
Висота до стелі (мм)

1 ряд (з панорамним дахом) /2 ряд (з панорамним дахом)

Простір у ногах (мм)

1 ряд /2 ряд

1,016 (974) / 995 (963)
1,048 / 1,001 (1,026)

Простір на рівні плечей (мм)

1 ряд /2 ряд

1,500 / 1,480(1,450)

• Вищезгадані значення є результатом внутрішнього тестування і піддаються зміні після перевірки.
• Частина обладнання, зображеного або описаного в даному каталозі не може бути поставлена в якості стандартного устаткування і може бути придбана за додаткову плату.

Wild Explorer (W2P)

Horizon Red (RD2)

• Hyundai Motor Company залишає за собою право змінювати технічні характеристики і обладнання без попереднього повідомлення.
• Кольори, зображені в каталозі, можуть дещо відрізнятися від реальних кольорів через обмеження в процесі друку.
• Будь ласка, зверніться до офіційного дилера для отримання повної інформації щодо наявності по кольорах та оздобленню.

Висота
(з рейлінгами)

Magnetic Force (M2F)

Rain Forest (R2F)

1,680 (1,705)
Ширина
Передня колія
Phantom Black (NKA)
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Stormy Sea (ST2)

1,890
1,635

Довжина
Колісна база

4,770
2,765

Задня колія

1,644

Одиниці виміру: мм
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Для будь-якої родини.
Особливо - твоєї.
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ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів.
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора.
www.hyundai.com.ua

Очікування споживачів щодо особистої мобільності вимагає більшого, ніж просто зручний засіб
пересування. Поняття “автомобіль” вже застаріло. Автомобіль являє собою спосіб життя і він став
невід’ємною частиною життя кожного. У той же час, автомобільна промисловість пережила кардинальні
зміни. Hyundai Motor Company швидко зросла, щоб стати однією з найбільших виробників автомобілів з
потужним виробничим потенціалом світового класу і вищої якості. Тепер ми досягли точки, коли нам
потрібен якісний підхід, щоб привносити великі ідеї і відповідні рішення для наших клієнтів. Це
можливість рухатися вперед, і ми розробили нове гасло бренду, яке втілює нашу готовність для
великого стрибка. Керуючись нашим новим гаслом і новим типом мислення, що лежить в його основі,
ми станемо компанією, яка безперервно робить виклик сама собі для того, щоб відкривати нові
можливості для людей і планети.

