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צעד ברור 

קדימה.
הכירו את יונדאי TUCSON החדש.

הטוסון החדש מסמל את תחילתו של יום חדש, של דרך חדשה 

לנהיגה. יונדאי טוסון החדש הוא הכל רק לא ”רגיל“ - הוא מציב 

סטנדרטים חדשים וממציא את עצמו מחדש, כמעט בכל פרט. 

העיצוב החיצוני מותיר רושם מיוחד ואם תיכנסו פנימה תגלו רמות 

חדשות של מרווח, נוחות ושימושיות - מעבר לכל הציפיות.
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עיצוב מרגש

ונצחי.
יונדאי טוסון החדש מתהדר בגריל קדמי בעיצוב תלת-ממדי - 

יצירת אומנות בפני עצמה בעלת מראה עתידני.

הוא מאמץ את שפת העיצוב החדשה והנועזת של יונדאי, מצויד 

בפנסי תאורת יום נסתרים, בקשתות גלגלים זוויתיות ובפסי קישוט 

צדדיים בגוון מנוגד.
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 *LED תאורה מלאה מסוג פסי קישוט כרום בחלונות וידיות*

לוגו יונדאי בחזית שבכת הגריל בגימור כרום כהה לוגו יונדאי בחזית שבכת הגריל בגווון כסוף
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תחושה של

מרחבים פתוחים.
ברגע שאתם נכנסים אל יונדאי טוסון החדש נפתח בפניכם מרחב חדש.

העיצוב של מערכת המולטימדיה מעניק לרכב מגע יוקרתי ועתידני.

מערכת פתחי האוורור החדשנית מאפשרת לאוויר קר או חם לצאת דרך פתחים נסתרים ולעטוף אתכם ברכות.

לוח שעונים דיגיטלי עם תצוגה משתנה בגודל ׳׳10.25** פתחי מיזוג אוויר נסתרים ופיזור האוויר בצורה שווה *Android Auto-ו Apple CarPlay-מערכת מולטימדיה ׳׳8 עם אפשרות חיבור ל

 /  *באמצעות טלפון נייד התומך וכפוף למגבלות שונות  /  **בחלק מהדגמים



לחיות את

הרגע.
בין אם אתם יוצאים לטיול לבדכם או לסוף שבוע עם כל 

המשפחה - יונדאי טוסון מציע לכם נוחות ושימושיות יוצאות דופן. 

בקיפול משענות המושב האחורי נוצר משטח מטען שטוח בנפח 

של  1,694 ליטרים.

תא הנוסעים הרחב מאפשר לכל אחד מהנוסעים להתרוו ח

בצורה נוחה.
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אתם יכולים פשוט ללחוץ על הגז ולצאת לדרך - הטוסון יגיב מיד בעזרת פר ץ

של כוח שקט וזורם המתקבל הודות לטכנולוגיית סדרת המנועים של יונדאי 

 .Smartstream מסוג

עומדים לרשותכם שני מנועים לבחירה:
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מנוע בנזין 2.0 ל‘ 

קג״מ 19.6 כ״ס 156
4,500 סל“ד 6,200 סל“ד

T-GDI מנוע בנזין 1.6 ל‘ טורבו

קג״מ 27.0 כ״ס 180
1,500-4,500 סל“ד 5,500 סל“ד

אתם קובעים

את הקצב.

 SBW (Shift By Wire) בורר מצבי נהיגה

בחירת הילוך נסיעה בלחיצת כפתור*.   בחרו את מצב הנהיגה המתאים עבורכם מבין  3 מצבי נהיגה:

מערכת  SBW הנמצאת בקונסולה המרכזית, תאפשר מצב  NORMAL עבור נהיגה יומיומית, מצב ECO לנהיגה יעילה,

לכם לבחור את מצב הנסיעה המתאים. מצב SPORT להאצה מוגברת.

 /  *בחלק מהדגמים



בטיחות ללא פשרות
Hyundai SmartSense

(SCC) בקרת שיוט חכמה

שומרת על מהירות ומרחק קבועים מהרכב שמלפנים בעזרת חיישן רדאר (LFA) מערכת סיוע לשמירה על מרכז נתיב הנסיעה (FCA) בלימה אוטונומית במצבי חירום

ושולטת בהאצה והאטת הרכב באופן אוטונומי עד עצירה מוחלטת*. מערכת אקטיבית המסייעת בשמירה על מרכז נתיב הנסיעה. מערכת בלימה אוטונומית במצבי חירום הכוללת זיהוי הולך רגל, כלי רכב, דו-גלגלי ותנועה חוצה בצומת*.

מערכת לזיהוי ומניעת התנגשות בכלי רכב 

(BCW) “ב“שטח מת

מערכת למניעת התנגשות בעת מעבר נתיב המספקת 

התרעה על רכב ב“שטח מת“*.

*בחלק מהדגמים   15 14 / התמונות להמחשה בלבד  /  מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין 

מערכת למניעת פגיעה ברכב

(RCCW) חוצה בעת נסיעה לאחור

מערכת המתריעה מפני רכב החוצה את מסלול 

הנסיעה לאחור.

מערכת חיישני חניה ונסיעה

(PDW) לאחור

בעת חנייה, מערכת ה-PDW תתריע בעת התקרבות 

למכשול באמצעות חיישנים המותקנים בפגוש האחורי.



להניע את

השינוי.
יונדאי טוסון החדש שלכם יעניק לכם את הביטחון להתמודד עם 

כל אתגר ובכל יום.

הנדסה במיטבה, עיצוב אייקוני ומערכות טכנולוגיות מתקדמות 

יהפכו את החיים שלכם לקלים הרבה יותר.

16 / התמונות להמחשה בלבד    17

חימום מושבים קדמיים* חלון גג פנורמי*

תאורת אווירה ב-64 גוונים מערכת בקרת אקלים דיגיטלית

 /  *בחלק מהדגמים



בנזין 1.6  בנזין 2.0  מנוע

טורבו

Gamm a
Nu 2.0 MPI סוג

T-GDI 1.6

1,598 1,999 נפח מנוע (סמ"ק)

75.6 X 89 81 X 97 קדח X מהלך (מ"מ)

5,500/180 6,200/156 הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)

1,500~4,500/27.0 4,000/19.6 מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)

בנזין  בנזין  ביצועים*

 1.6  2.0
טורבו

8.8 11.1 תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)

201 181 מהירות מירבית (קמ"ש)

Premium Elite Luxury Prestige צריכת דלק*

8.2 7.2 7.1 6.9 משולב (ליטר/100 ק"מ)

בלמים

 ABS + EBD מערכת כפולה מוגברת

דיסק מאוורר קדמי

דיסק אחורי

מתלים

עצמאיים מסוג מקפרסון קדמי

Multi-Link עצמאיים מסוג אחורי

Elite Luxury  Prestige, Premium צמיגים 
1.6 1.6 Panoramic 2.0

1.6
וחישוקים

235/50 R19 235/55 R18 215/65 R17 215/65 R17 צמיגים

19' 18' 17'' 17'' חישוקים

+ + + + גלגל חלופי זמני

בנזין 1.6  בנזין 2.0  תיבת הילוכים

טורבו

7 הילוכים אוט' 
כפולת מצמדים  אוטומטית 6+1 סוג

(DCT)

יחסי העברה

3.929 4.400 ראשון

2.318 2.726 שני

1.957 1.843 שלישי

1.023 1.392 רביעי

0.778 1.000 חמישי

0.837 0.774 שישי

0.681 - שביעי

5.304 3.440 אחורי

3.632/4.929 3.702 סופי

הגה כוח

סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה ,

MDPS מוגבר כוח חשמלי

בנזין בנזין מידות (מ"מ)

1.6 2.0
טורבו

4,500 אורך

1,865 רוחב

1,650 גובה

2,680 מרווח סרנים

170 מרווח מהקרקע מינימלי

1,052 מרווח רגלים מושב קידמי

996 מרווח רגלים מושב אחורי

1,464 מרווח כתפיים מושב קידמי

1,428 מרווח כתפיים מושב אחורי

1,385 מרווח מותניים מושב קידמי

1,367 מרווח מותניים מושב אחורי

966 1,017 מרווח ראש מושב קידמי

980 1,000 מרווח ראש מושב אחורי

515 נפח תא מטען (ליטר)

נפח תא מטען (ליטר) 
1,694

עם קיפול מושבים

1,429 1,467 משקל עצמי (ק"ג)

2,100 1,995 משקל כללי מורשה (ק"ג)

5.46 רדיוס סיבוב (מטר)

54 קיבולת מיכל דלק (ליטר)

Elite  Luxury Prestige, Premium אבזור מתקדם
1.6 Turbo 1.6 Turbo Panoramic 2.0

1.6 Turbo

+מערכת מולטימדיה מקורית "8 מתקדמת עם אפשרות  + + +
***Android Auto, Apple CarPlay חיבור

+ + + + דיבורית BT + מצלמה אחורית 

+ + + + כפתור להפעלת מצלמה אחורית 

+ + - - טעינה אלחוטית לנייד**

Elite  Luxury Prestige, Premium אבזור מתקדם
1.6 Turbo 1.6 Turbo Panoramic 2.0

+ +

1.6 Turbo

-- - מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה

+ + + - Stop & Go מערכת

+ + + + ארבעה רמקולים + שני טוויטרים

- - - + מחשב דרך

+ + + - SVC - לוח שעונים דיגיטלי "10.25 עם תצוגה משתנה 

+ + Panoramic - גג שמש פנורמי נפתח

+ + + + מסילות גג

+ + + + סוככי שמש עם תאורה, מראות ואפשרות להארכה

+ + + + קיפול מראות חשמלי

+ + + + פנסי איתות במראות

+ + - - SBW - בחירת הילוך בלחיצת כפתור

+ + + +  AUTO HOLD + בלם יד חשמלי

+ + + + Privacy Glass  שמשות כהות

+ + + + מגב נסתר ומתז בחלון אחורי

+ - - - תאורת LED ראשית

+ - - - תאורה עוקבת פנייה 

+ - - - LED פנסים אחוריים משולבים

+ + + + LED - DRL תאורת יום

+ + Panoramic - תאורת LED פנימית

+ + + + תאורת אווירה משתנה ב-64 גוונים

+ + + + חיישן אורות+גשם 

+ + + + חיישני נסיעה לאחור מקוריים + כפתור ניטרול

+ + + + מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת

+ + + + מערכת בקרת אקלים למושב האחורי

+ + + + תאורה בתא כפפות

+ + + + משענת יד במושב אחורי + תאי אחסון בגב מושבים קדמיים

+ + + + אפשרות להתנעה מרחוק

+ + + + הגה מתכוונן לגובה ולעומק

+ + + + פתיחה וסגירה של השמשות משלט הרכב

+ + + + מפתח חכם - התנעה וכניסה ללא מפתח

+ - - - ריפודי עור

+ + + + אפשרות כיוון משענות גב בספסל אחורי

+ + + +  (Eco, Normal, Sport) DRIVE MODE בורר מצבי נהיגה

+ + + + כיסוי וילון לתא מטען

+ - - - מושב נהג חשמלי + כיוונון כרית גב תחתון

+ - - - חימום מושבים קדמיים

+ - - - אפשרות כוונון מושב נוסע לגובה 

+ + + + 2 שקעי USB + שקע 12v בקונסולה המרכזית

+ + + + 2 שקעי USB לטעינה במושב האחורי

+ + + + שקע 12v בתא המטען

Elite  Luxury Prestige, Premium מפרט בטיחות
1.6 Turbo 1.6 Turbo Panoramic 2.0

+ + +

1.6 Turbo

+ + 2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע
מפרט טכני

+ + + + 2 כריות אוויר צד לנהג ולנוסע

+ + + + 2 כריות אוויר וילון צידיות

+ + + + כרית אוויר מרכזית בין נהג לנוסע

FCA-JT - בלימה אוטונומית בעת חירום הכוללת זיהוי הולכי 
+ + + -

רגל, כלי רכב, דו גלגלי ותנועה חוצה בצומת

FCA - בלימה אוטונומית בעת חירום הכוללת זיהוי הולכי 
- - - +

רגל, כלי רכב ודו גלגלי

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

+ + Prestige + BCW - מערכת להתרעה על רכב ב"שטח מת"

+ + + + DAW - מערכת התרעה על עירנות הנהג

+ + Prestige + RCCW - מערכת התרעה על רכב חוצה מאחור

+ + + + LFA - מערכת אקטיבית לסיוע בשמירה על מרכז נתיב הנסיעה

ROA - מערכת אקטיבית המתריעה על שיכחת ילד/נוסע 
+ + + +

במושב האחורי

+ + + + ISLA - מגביל מהירות חכם כולל זיהוי תמרורי מהירות 

- - + + CRUISE CONTROL בקרת שיוט עם מגביל מהירות 

+ + - - SCC - בקרת שיוט חכמה הכוללת מנגנון זחילה בפקקים 

+ + + + 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

+ + + + 4 חלונות חשמל בטיחותיים

+ + + + קדם מותחן בחגורות בטיחות קדמיות

+ + + + אפשרות לביטול כרית אוויר לנוסע

+ + + + ISOFIX נקודות עיגון למושב תינוק

+ + + + נטרול נעילה מרכזית בזמן תאונה

 18 / * על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה. 

         **למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן טעינה qi / ***באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. 

לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם או 

*תיאום נסיעת מבחן חייגו: 3805

או היכנסו לאתר האינטרנ ט

www.hyundaimotors.co.il
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צבעי הרכב

שחור 
Phantom Black

כסוף מטאל י
Shimmering Silver

לב ן
Polar White 

אפור מטאלי  
Dark Knight

ברונזה מטאל י
Silky Bronze

בורדו מטאל י
Sunset Red

אפור זית מטאלי 
Amazon Grey

אפור כחלחל מטאלי 
Teal

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

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט 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 

בפרוספקט 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.

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

רמת רמת
בטיחות בטיחות
נמוכה גבוהה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

EU 2017/1151 נתוני היצרן, ע"פי בדיקות מעבדה תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

7  Premium, Prestige, Panoramic - TUCSON 253-099, 253-097

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
8 Luxury, Elite - TUCSON 253-096, 253-098

  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

 Luxury, Elite פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור  Premium, Prestige פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור Panoramic פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב ברמות גימור

7  כריות אוויר

  מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

  בקרת שיוט אדפטיבית

  מערכת זיהוי הולכי רגל

  מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים

  מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

  מצלמות רוורס

  חיישני חגירת חגורות

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים

  מערכת לזיהוי תמרורי מהירות

  בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור 

  התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת 

  מערכת למניעת שכחת ילד ברכב 

7  כריות אוויר

  מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

  בקרת שיוט אדפטיבית

  מערכת זיהוי הולכי רגל

  מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים

  מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

  מצלמות רוורס

  חיישני חגירת חגורות

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים

  מערכת לזיהוי תמרורי מהירות

  בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור 

  התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת 

  מערכת למניעת שכחת ילד ברכב 

7  כריות אוויר

  מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

  בקרת שיוט אדפטיבית

  מערכת זיהוי הולכי רגל

  מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים

  מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

  מצלמות רוורס

  חיישני חגירת חגורות

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים

  מערכת לזיהוי תמרורי מהירות

  בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור 

  התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת 

   מערכת למניעת שכחת ילד ברכב 

דרגות זיהום אוויר צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* דגם

11 משולב 6.9 Prestige - TUCSON

12 משולב 7.1 Luxury - TUCSON

12 משולב 7.2 Elite - TUCSON

14 משולב 8.2 Premium - TUCSON
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