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Справжній лідер, який змінює правила гри
Наша здатність до змін дозволяє нам бачити речі в іншому світлі, відкидати старі припущення та відзначати нове.
Новий Tucson демонструє справжню силу змін. Його сучасний дизайн висловлює жвавість та елегантність водночас.
Це проявляється у фірмовій шестикутній решітці радіатору, виразних LED фарах головного світла, стильних легкосплавних колісних 
дисках та тонко сформованих колісних арках, які уособлюють рух вперед. Усе це свідчить про те, що зміни – це тільки на краще.
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Зміни всюди. Ззовні та всередині.
Надзвичайно спортивний та динамічний Tucson має присадкуватий дизайн, а його інтер‘єр напрочуд просторий та водночас затишний. 
Таким чином  за рахунок зручних, добре фіксуючих сидінь та розумних і практичних функцій, що роблять кожну поїздку приємною та 
комфортною, створюється витончена атмосфера бізнес-класу.    
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Абсолютно новий. 
Налаштований на драйв.

Бензиновый двигун 1.6 Turbo GDI. Як перший позашляховик 
Hyundai Motor, що пропонує вибір турбодвигунів, Tucson здатний 
забезпечувати більш динамічний та потужний досвід водіння з 
бензиновим турбодвигуном GDi , який розвиває максимальну 
потужність 177 к.с. при 5500 обертів на хвилину і максимальний 
крутний момент в 265 Нм при 1500 ~4500 обертів на хвилину.

*Бензиновий двигун 1.6 T-GDi поставляється з 7-ступінчастою коробкою 
передач з подвійним зчепленням (DCT).

Технологія подвійного зчеплення (DCT). 7-ступінчаста коробка 
передач з подвійним зчепленням (DCT) зменшує витрату палива 
і викиди CO2 при одночасному підвищенні прискорення в 
порівнянні зі звичайними коробками передач.

Система повного приводу. Коли датчики системи повного 
приводу визначають потенційну втрату тяги, більш ніж 50% 
крутного моменту передається на задні колеса для покращення 
зчеплення на слизьких поверхнях та покращеної керованості при 
проходженні поворотів.  Передача крутного моменту може бути 
заблокована в режимі 50:50 у екстремальних умовах. 

Електронне паркувальне гальмо (ЕРВ). Ультрасучасний 
компактний перемикач звільняє корисний простір між передніми 
сидіннями, та зручно активує паркувальне гальмо. 

Абсолютно нова платформа Tucson розроблена з використанням передових технологій, які 
забезпечують поліпшений рівень продуктивності, керованості та їздового комфорту. Лінійка 
двигунів представлена двома дизельними та двома бензиновими моторами, потужністю від 115 
до 185 кінських сил, які взаємодіють з 6-ступінчастою механічною, 6-ступінчастою автоматичною 
або 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач з подвійним зчепленням. А поєднання 
сучасної системи повного приводу, що підключається, з системою управління тягою в поворотах 
(АТСС) дозволяє краще утримувати автомобіль навіть у найекстремальніших поворотах.



Творці Tucson поєднали інтуїтивне управління та ергономічний дизайн, 
щоб створити лаконічну панель приладів, якою приємно та зручно 
управляти. Високоякісні матеріали оздоблення салону довершують 
образ преміального кросовера.

98
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Опції що вражають
Куди б ти не подивився, та чого б не торкнувся, відчуєш високу якість матеріалів, якими 
оздоблено інтер‘єр Tucson. Але він може похизуватися не тільки високоякісними матеріалами: 
перелік доступних преміальних опцій дійсно вразить. Одна з них – система обігріву та 
вентиляції передніх сидінь, яка недоступна для більшості конкурентів Tucson. Ось ще декілька 
преміальних опцій.

Обігрів сидінь та керма. Немає нічого кращого зимовим морозним 
ранком, ніж функції швидкого обігріву передніх та задніх сидінь, а 
також ободу керма.

Розкладні задні сидіння.Пасажири заднього ряду можуть нахилити 
спинку сидіння, щоб насолоджуватися більшим комфортом, потягнувши 
важіль, зручно розташований на бічній стороні подушки сидіння.

Панорамний люк. Функціональний панорамний люк на даху 
дозволяє поринути в оточуючий світ, пробуджуючи твої емоції. 
Автоматичний дефлектор мінімізує шум, який проникає у салон.

Передні сидіння з вентиляцією та функцією електрорегулювання 
положення. Передні сидіння можуть оснащуватися функціями вентиляції 
з трьома рівнями інтенсивності та електрорегулювання положень у 
8 напрямках. Крісло водія додатково оснащено функцією підтримки 
попереку у двох напрямках.
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Полегшуючи життя.
Tucson – це автомобіль, який легко полюбити. Ми також впевнені, що це автомобіль, який стане 
надійним супутником у повсякденному житті. Окрім надзвичайно просторого салону, кросовер 
має один з найбільших у своєму сегменті багажник, корисний об‘єм якого може бути збільшено 
завдяки кріслам, що складаються у пропорції 60:40. Додатково багажник оснащено функцією 
автоматичного відкриття. 

Найбільший у класі багажник. Задні сидіння можна скласти в 
пропорції 60:40 для розміщення об’єктів різних форм і розмірів, в 
той час як великий 513-літровий вантажний простір легко вміщує 
велику кількість багажу. Ємність багажного відділення може бути 
збільшено до 1503 літрів завдяки сидінням, що складаються. 

Прогресивна навігаційна система. Знаходьте найоптимальніші 
маршрути до місця призначення за допомогою новітньої системи 
навігації, яка відрізняється винятковими зручністю і достовірністю 
наданої інформації.

Інтелектуальна система відкриття багажника. інтелектуальна 
система відкриття багажника забезпечує додаткову зручність 
при навантаженні і розвантаженні шляхом автоматичного 
відкривання дверей багажного відділення, коли водій стоїть біля 
задньої частини автомобіля та тримає ключ.

Система допомоги при спуску (DBC) і система допомоги при 
підйомі по схилу (HAC) Tucson може впоратися з будь-яким 
нахилом дороги завдяки Системі допомоги при спуску (DBC), 
яка автоматично застосовує гальмівне зусилля при русі вниз по 
крутій дорозі, та Системі допомоги при підйомі по схилу (HAC), яка 
запобігає скочуванню автомобіля при старті в гору.
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Ultimate RedMoon Rock

Ash BlueAra Blue Phantom Black

Polar White Platinum Silver

Micron Grey

White Sand

Такий великий вибір. Вирішувати тобі.
Ми всі різні, та всі ми маємо свої переваги та пріоритети. Новий Tucson доступний із великою гамою кольорів 
екстер‘єру та трьома варіантами кольорів інтер‘єру. Усі вони були створені, щоб допомогти обрати притаманний 
тобі стиль, який можна доповнити різноманітними опціями та аксесуарами. Твій місцевий офіційний дилер Hyundai 
допоможе визначитися з вибором.

Колеса

19” легкосплавні диски16” легкосплавні диски 17” легкосплавні диски

 Внутрішнє оздоблення.

Шкіра бежевого кольору + вставки чорного кольору Шкіра червоного кольору + вставки чорного кольору Шкіра чорного кольору (також доступне оздоблення з тканини)  

14
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТ НІ РОЗМІРИ

1 ,850

1 ,608 1 ,620
4,475

2,67091 80 95

1,
65

5

Двигун

Тип 2.0 Nu бензин 1 .7 CRD 2I .0 CRDi

Об’єм (см3) 1 ,99 19 ,685 1 ,995

Макс. потужність (к.с./об.хв. 1) 55 / 6,200 11 5 / 4,000 1 85 / 4,000

Макс. крутний момент (Нм/об.хв.) 192 /  4,00 

Підвіска

Tип Передня / Задня типу МакФерсон / багатоважільна

Привід

Тип приводу повний передні пй овний

Гальма

Передні дискові дискові дискові

Задні дискові дискові дискові

Коробка передач

Механічна 6- cтупінчаста

Автоматична

Розміри (мм)

Довжина 4,47 45 ,475 4,475

Ширина 1 ,85 10 ,850 1 ,850

Висота 1 ,65 15 ,655 1 ,655

Колісна база 2,67 20 ,670 2,670

Шини 225/60 R1 7 

Паливний бак (л) 62

Мінімальний кліренс (мм) 1 7 12 82 1 82

Вага автомобіля (кг) 2,01 10 ,540 2,01 0

Одиниці виміру -  мм

1 .6 T-GDI

1 ,591

1 77 / 5,500

265 / 1 ,500 ~  4,500

повний

дискові 

дискові 

7- cтупінчаста, DCT

4,475

1 ,850

1 ,655

2,670

1 82

1,695

285 / 1 ,250 ~  2,750 400 / 1 ,750 ~  2,750

6- cтупінчаста

6- cтупінчаста 6- cтупінчаста

6- cтупінчаста

215/70 R1 6 2 45/45 R1 9




