Elantra

התמונות להמחשה בלבד

להיות
בשיא הכוח
יפה ,חזקה ,מרשימה .סעו ברכב שתואם את
הכוח שלכם .סעו ותגיעו לכל מקום שתרצו.

מנוע בנזין GAMMA 1.6

127

כ״ס
 6,300סל״ד

15.8

קג״מ
 4,850סל״ד
תיבת הילוכים אוטומטית
 6הילוכים
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גג שמש נפתח

גריל חדש ומעוצב

מראות חיצניות מתקפלות חשמלית  /פנסי איתות במראות

חישוקי סגסוגת ״16
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מערכות בטיחות מתקדמות
Hyundai SmartSense

מערכת ה SmartSense-היא פסגת טכנולוגיית העזר
של יונדאי .מערכת בטיחות אקטיבית המעניקה לכם
בטיחות ושקט נפשי ברמה הגבוהה ביותר.

בלימה אוטונומית של הרכב במצבי חירום וזיהוי הולכי רגל ()AEB

שילוב של מצלמה ורדאר לזיהוי כלי רכב והולכי רגל ,ועצירה אקטיבית של הרכב במצבי חירום.

 / 6התמונות להמחשה בלבד  /מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין

בקרת סטיה מנתיב  +תיקון הגה ()LKA

סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה ,הכולל חיווי בלוח
השעונים ,התראה קולית ותיקון אקטיבי של נתיב הנסיעה.

מערכת בקרת שיוט חכמה ()SCC

המגיבה בהתאם לתנאי הכביש ,מאטה בעת הצורך לפי
מהירות הרכב מלפנים ומאיצה בחזרה למהירות שהוגדרה.

חלק ממערכות הבטיחות מותקנות בהתקנה מקומית 7 /

להישאר מחוברים כל הזמן

שליטה מלאה במהלך הנסיעה.
האלנטרה החדשה מגיעה עם לוח שעונים ספורטיבי,
מערכת מולטימדיה  ,Connected Carהגה חדש ומעוצב ועוד.

מערכת מולטימדיה *Connected Car
כחלק מחווית הנהיגה ביונדאי אלנטרה ,ניתן ליהנות גם ממיטב
השירותים המתקדמים ב :Connected Car-לנווט לכל מקום
באמצעות אפליקצית  ,Wazeלהאזין לתחנות רדיו מקומיות
ובינלאומיות ,להחנות בקלות עם אפליקציות פנגו וסלופארק
וכמובן ,ליהנות מהשירות של יונדאי בכל מקום ובכל זמן עם
מסכי עזרה אינטרנטיים.

לוח שעונים ספורטיבי

*סים ללא עלות לתקופה מוגבלת .זהות האפליקציות במערכת עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לאילוצי כלמוביל ולפי שיקול דעתה.
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מנוע

סוג
נפח מנוע (סמ"ק)
קדח  Xמהלך (מ"מ)
הספק (כ"ס/סל"ד)
מומנט (קג"מ/סל"ד)

צמיגים

GAMMA 1.6 MPI

1,591

תיבת הילוכים
סוג
יחסי העברה
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
אחורי
סופי
בלמים
קדמי
אחורי

205/55 R16
גודל מלא

צמיגים
גלגל חליפי

77x85.4
6,300/127
4,850/15.8

הגה כוח
 MDPSסבבת ומוט משונן ,סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה,
מוגבר כוח חשמלי

אוטומט 6+1

מתלים
קדמי
אחורי

4.400
2.726
1.834
1.392
1.000
0.774
3.440
3.612
דיסק מאוורר
דיסק

מידות (מ"מ)

עצמאי מסוג מקפרסון ,קפיצי סליל ומוט מייצב
מתלה קשיח  -קורת פיתול מאוחדת ,קפיצי סליל

ביצועים*
תאוצה  0-100קמ"ש (שניות)
מהירות מירבית (קמ"ש)

11.6
195

צריכת דלק*
עירוני (ליטר 100/ק"מ)
בינעירוני (ליטר 100/ק"מ)

8.9
5.6

אורך
רוחב
גובה
מרווח סרנים
מרווח קרקע מינימאלי
מרווח רגליים מושבים קדמיים
מרווח רגליים מושבים אחוריים
מרווח ראש מושבים קדמיים
מרווח ראש מושבים אחוריים
מרווח כתפיים מושבים קדמיים
מרווח כתפיים מושבים אחוריים
מרווח מותניים מושבים קדמיים
מרווח מותניים מושבים אחוריים
נפח תא מטען (ליטר)
משקל עצמי (ק"ג)
משקל כללי מורשה (ק"ג)
רדיוס סיבוב (מטר)
קיבולת מיכל דלק (ליטר)

* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת ,בין היתר ,גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ויכולה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

4,620
1,800
1,450
2,700
150
1,073
906
985
947
1,427
1,405
1,356
1,318
458
1,280
1,800
5.3
60

מפרט בטיחות

 2כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע
 2כריות אויר צד לנהג ולנוסע
 2כריות אויר וילון צידיות
כרית ברכיים לנהג
 FCAמערכת בלימה אוטונומית בעת חירום
 LKAמערכת בקרת סטיה מנתיב ותיקון הגה
 SCCבקרת שיוט אדפטיבית
 ESCמערכת בקרת יציבות אלקטרונית
 ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
 TCSמערכת בקרת משיכה
 EBDמערכת חלוקת לחצי בלימה אלקטרונית
 HACמערכת סיוע לזינוק בעליה
 ESSאיתות בעת בלימת חירום
 - DAAמערכת התראה על עירנות הנהג
משענות ראש מתכווננות
חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחן
חגורות בטיחות קדמיות עם כוון גובה
קורות חיזוק בדלתות
נקודות עיגון למושב תינוק ISOFIX
פגושים סופגי אנרגיה
קורות חיזוק בדלתות
ניטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן תאונה
 TPMSמערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים

Inspire SR

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

חלק ממערכות הבטיחות מותקנות בהתקנה מקומית

אבזור

Inspire SR

מערכת מולטימדיה Connected Car
עם ניווט  ,WAZEדיבורית  BTומצלמה אחורית*

+

שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
גג שמש חשמלי נפתח

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

הגה מצופה עור
הגה מתכוונן לגובה ולעומק
 DRIVE MODEבורר מצבי נהיגה
אימבולייזר מקורי
מחשב דרך
פתחי מזגן למושב אחורי
מראות חיצוניות חשמליות
מראות בצבע הרכב
ידיות חיצוניות בציפוי ניקל
קיפול מראות חשמלי אוטומטי
פנסי איתות במראות
נעילה מרכזית
ארבעה חלונות חשמל
מושב אחורי מתקפל 60/40
חיישן אורות
סוככי שמש עם תאורה ומראות
מפתח שלט מתקפל
 4רמקולים  2 +טוויטרים

אבזור

תאי אחסון בדלתות
קדמיות ואחוריות לבקבוקים
משענת יד במושב האחורי
עם מקום לכוסות
צבע ריפוד משתנה בהתאם לצבע חיצוני
תאורת יום DRL
תא למשקפי שמש
מושב נהג עם כיוונון לגובה
חישוקי סגסוגת קלה

Inspire SR

+
+
+
+
+
+
״16

* המערכת מבוססת על סים סלולארי ללא עלות מוגבל לתקופה.

צבעי הרכב

לבן

כסוף

Polar White

אפור עכבר
Iron Gray

Platinum Silver

כחול כהה

שחור מטאלי

כסוף כהה

Stargazing Blue

Phantom Black

Sparkling Metal

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט 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 בפרוספקט 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 הפרוספקט .כל התמונות הינן להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

קוד דגם

תיאור דגם

481-236

Inspire SR - Elantra
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מקרא:
זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמות רוורס
חיישני חגירת חגורות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
זיהוי תמרורי מהירות

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דוד ויוסף

 7כריות אוויר
מערכת בקרת סטייה מנתיב
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת חירום
ניטור מרחק מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

דגם
 1.6 Elantraל' Inspire SR -

ILME20

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

ינואר 2020

רמת האבזור הבטיחותי

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

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

8.9

בינעירוני

5.6

11

זיהום מזערי

זיהום מירבי
*נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת מעבדה .תקן EC 715/2007
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

קוד דגם

תיאור דגם

481-236

Inspire SR - Elantra
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פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דוד ויוסף

 7כריות אוויר
מערכת בקרת סטייה מנתיב
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת חירום
ניטור מרחק מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל

זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמות רוורס
חיישני חגירת חגורות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
זיהוי תמרורי מהירות

ILCE20

מקרא:

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

דגם
 1.6 Elantraל' Inspire SR -

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

8.9

בינעירוני

ינואר 2020

רמת האבזור הבטיחותי

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

5.6

11

זיהום מזערי

זיהום מירבי
*נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת מעבדה .תקן EC 715/2007
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

