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Кішкентай 
жеңістеріңізді 
санаңыз

Өзіңіздің шексіз әлеует иесі екеніңізді түсініп, 

сіз өз-өзіңізді үнемі алға жетелеуге ұмтыласыз. 

Өзіңізге белгісіз нәрселерді білетін уақыт келді. 

Аздан бастаңыз, ретсіздікке жол беріңіз, бірақ 

алға жылжуды тоқтатпаңыз. Әрбір сәт пен 

тәжірибе қымбат, өйткені әр белгі сіздің өсуіңізге 

алып келеді.
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Серіктестік
Өмір тосын сыйларға толы. Бірақ серіктесіңіз сенімді болса, ештеңеден 

қорқудың қажеті жоқ. Tucson сіздің күнделікті міндеттеріңізді, олардың 

қаншалықты қиын не жеңіл болатынына қарамастан, қарапайым және жайлы 

етеді. Tucson-ның серпінді стилі мен сенімділігі шекараларыңызды кеңейте 

отырып, ширақтық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.
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Сіздің осында екеніңізді 
білдіретін сыртқы дизайн.
Өзіңіздің бар екендігіңіз туралы мәлімдеңіз және бұдан ұялмаңыз. Стилі 

өзгертілген фаралар мен радиатор торынан бастап динамикалық болып 

көрінетін доңғалақ дизайнына, артқы құрамдастырылған шамдар мен 

артқы бамперге дейін жаңартылған Tucson бірден көзге түседі.
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Артқы жарық диодты құрамдастырылған шамдарЖарық диодты фаралар

Tucson-ның позициялық шамдары бар жаңа жарық диодты фаралары мен жақынға жарық 

түсіретін жарық диодты шамдары, сондай-ақ көру аясы жақсартылған артқы жарық диодты 

құрамдастырылған шамдары жаңа сыртқы түр беріп қана қоймайды, сонымен қатар, ең 

жақсы сенімділік пен қауіпсіздікті ұсынады.
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Сізге ойыңызды 
жинақтауға мүмкіндік 
беретін мұқият 
ойластырылған ішкі 
функциялар.
Өзгерістер енгізу жайлы шешім қабылдаған бойда іс-әрекетке көшіңіз.

Tucson-ның жүргізуші орнында өз мақсатыңызға зейін қоюға 

мүмкіндік беретін ең маңызды, аса заманауи технологиялардың оңай 

қол жеткізуге болатын желісі бар. Tucson-ның сыйымды интерьері 

жеңістеріңізге қол жеткізуге қажеттінің барлығын орналастыруға 

болатындай ауқымды.
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Tucson-ның қайта құрылған жаңа алдыңғы панеліне неғұрлым заманауи және сәнді сыртқы түр 

беретін былғары қаптама мен басқа да жоғары сапалы материалдар қолданылды, ал қалқымалы 

үлгідегі диагоналі 8 дюймдік сенсорлы экраны бар LCD дисплейі неғұрлым түсінікті және оңай 

қол жеткізуге болатын ақпаратты қамтамасыз етеді.

Былғары қаптама (жасанды былғары)Қалқымалы үлгідегі диагоналі 8 дюймдік сенсорлы экраны бар 

LCD дисплейі
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Tucson автомобиліндегі жүргізуші орындығын 10 бағытта реттеу мүмкіндігі сіз қарқынды жұмыс жасап не демалып 

жатқан кезде қажет болатын жайлылықты қамтамасыз етеді. Tucson-ның Apple CarPlay және смартфоныңызға 

арналған сымсыз зарядтау жүйесі сияқты ыңғайлы функцияларынан рахаттанып, орындығыңызды кез келген 

жағдайда ыңғайландырып алыңыз.

Міндетіңіздің қаншалықты ерекше болатынына қарамастан, орындықты ыңғайландырудың әр түрлі функциялары 

және үлкен кеңістігі бар Tucson оңай бейімделе алады.

Смартфонды қосу (Apple CarPlay, Android Auto)
Смартфондарға арналған сымсыз зарядтау жүйесі

10 позициялы жүргізуші орындығы

Ең жоғары деңгейдегі жайлылықпен 
шытырман оқиғаларды іздеуге аттаныңыз.
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Жүксалғыш пердесі Артқы орындықтар 40 %-ға жиылған Артқы орындықтар 60 %-ға жиылған Жиылған артқы орындықтар
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Tucson автомобилінің бензинді және дизельді қозғалтқыштары отынның 

ең жоғары тиімділігі мен ұзаққа жетуі үшін аса тиімді  трансмиссиялармен 

үйлеседі. Tucson автомобилін сезініп және қуатты жүргізу сізге міндетіңізді 

орындау үшін қажетті қосымша серпін береді.

Отын құйып алып, 
жолға шығыңыз.

8 сатылы автоматты беріліс қорабыҚос іліністі 7 сатылы беріліс қорабы (DCT)

27.0

1.6 T-GDi Бензинді қозғалтқыш

 177  Ең жоғары қуаттылығы
.ps/минутына 5,500 айн

Ең жоғары айналу сәті кгм /
.минутына 1,500~4,500 айн

• Қос іліністі 7 сатылы беріліс қорабы 
• EU5

19.6

2.0 MPi Бензинді қозғалтқыш

155  Ең жоғары қуаттылығы
.ps/минутына 6,200 айн

 Ең жоғары айналу сәті
.кгм/минутына 4,000 айн

• 6 сатылы автоматты беріліс қорабы 
• EU5

41.0

2.0 CRDi Дизельді қозғалтқыш

 185  Ең жоғары қуаттылығы
.ps/минутына 4,000 айн

Ең жоғары айналу сәті кгм /
.минутына 1,750~2,750 айн

• 8 сатылы автоматты беріліс қорабы 
• EU5
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Жаңа Tucson-ға қолданылатын алдыңғы қатарлы технологиялар сіз әрқашан 

сенім арта алатын қатаң қауіпсіздік шараларына негізделген.

Қалағаныңыздай батыл болыңыз – Tucson-мен 
өзіңізді қауіпсіз сезінесіз

Толық жетекті HTRAC

HTRAC – бұл электронды толық жетек жүйесі. Ол сол жақ және оң жақ доңғалақтар арасындағы тежеуді басқару үшін автомобиль жылдамдығы мен жол жағдайларын автоматты түрде 

анықтайды және тайғақ жолда қозғалып, бұрылған кезде тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін алдыңғы және артқы осьтер арасындағы айналу сәтін белсенді бақылауды қолданады.



19

Аса берік жетілдірілген болаттар (AHSS)

Аса берік жетілдірілген болаттың (AHSS) қолданылуын автомобиль шанағының 51 %-ына және салонды ыстықтай бедерлеуге дейін арттыра отырып, Туксон 

мықты беріктік пен қауіпсіздікті ұсынады. Корпустың түзетілген қосылыстары мен жүктемені беру жолдарының орнатылуы нақты  жағдайларда жоғары 

қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, соқтығысуға сынау кезінде автомобиль сипаттамаларын жақсартады.

Жетек режимі

Орталық консольдегі түйме

жүргізушінің көңіл-күйі мен қозғалыс жағдайларына сәйкес келу 

үшін 3 қозғалыс режимін – Normal (қалыпты), Sport (спорттық) 

және Eco (үнемді) режимдерін таңдауды ұсынады.

6 қауіпсіздік көпшігі

Жүргізушінің қауіпсіздік көпшігі, жолаушының қауіпсіздік көпшігі, 

2 бүйірлік қауіпсіздік көпшігі және қорғаныстық қауіпсіздік 

көпшіктері жолаушыларды соқтығысу кезінде қорғайды.
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Айқас бағытта арттан соғу қаупі туралы ескерту (RCCW)

Артқы бампердегі радар датчиктері жүргізушіге артқа жүру кезінде көлік құралының оң және сол жағынан жақындап келе 

жатқан айқас қозғалыс туралы ескертеді.

«Stop and Go» (ақылды круиз-бақылау) функциясы бар Smart Cruise Control (SCC w / 

S&G)

Бұл жүйе белгіленген жылдамдық пен алдағы жүргізушіден қашықтықты сақтайды. Бұл 

ретте жүргізушіден акселератор немесе тежегіш педалін пайдалануды талап етпейді.*

* Stop & Go функциясы бар Smart Cruise Control сіздің елде қолжетімді болмауы мүмкін.

«Соқыр аймақтарда» соқтығысу қаупі туралы ескерту (BCW)

Артқы бампердегі радар датчиктері жүргізушіге соқыр аймақтарда жақындап қалған көлік 

құралдары туралы ескерту үшін пайдаланылады.

Автомобильді жүргізуге көмектесетін Hyundai SmartSense заманауи жүйеміздің арқасында Tucson жоғары қауіпсіздік пен 

сабырлылықты қамтамасыз ету үшін жасалған белсенді қауіпсіздіктің ең жаңа технологиясымен жабдықталған.
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Статикалық виражды фаралар (бұрылыс фаралары) (LBA-S)

Статикалық виражды фаралар шұғыл бұрылыстар мен түнгі уақыттағы бұрылыстар 

кезінде қосымша көру мүмкіндігі мен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Тұраққа қою кезіндегі қашықтықтар туралы ескерту (PDW)

Алдыңғы және артқы бамперлердегі датчиктер қауіпсіз тұраққа қою үшін болмай 

қоймайтын кедергілерді анықтап, олар туралы жүргізушіге ескертеді.
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Бүйірлік былғары қаптама

Бүйірлік айнадағы жарық диодты 
қайталағыштар және шығысты 

Ақылды артқы есік

Қосымша LED стоп-сигналыПанорамалық төбе Хромдалған бүйірлік молдингтер

Хромдалған сыртқы тұтқалар Қауіпсіз электрлік әйнек көтергіш (тек 
жүргізуші орындығы үшін)

Қосарланған бәсеңдеткіштер

Күндіз жүруге арналған LED фаралары 
(DRL)

Сипаттамалары

17” болат дискілер 17” құймалы дискілер 18” құймалы 

дискілер

19” құймалы дискілер
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Толығымен автоматты ауа баптау жүйесі

Колонкалар
5” стандартты аудиожүйе.2” TFT жарық диодты аспаптар панеліРульді жылыту функциясы

Артқы консоль (USB зарядтау құрылғысы)Электрлік тұраққа қою тежегіші (EPB) Алдыңғы орындықты жылыту және 

салқындату функциясы
Шалқаятын артқы орындықтар

7” жарық диодты сенсорлы дисплей

Колонкалар
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Шанақ түстері

Ішкі қаптама түстері

U5S
Platinum Silver

TW3
White Pearl

PKW
Pure White

Z5G
Pepper Gray

R2U
Aqua Blue

TCM
Phantom Black

R5R
Gemstone Red

M8N
Sage Brown

XB3
Dusk Blue 

Бір түсті қара интерьер Екі түсті сұр интерьер  

Трикотаж GLS Трикотаж GLS Трикотаж GLS

Былғары GLS опция Былғары GLS опция Былғары GLS опция

Мата GL Мата GL Мата GL
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• Жоғарыда аталған мәндер ішкі сынақ нәтижесі болып табылады және тексерістен кейін өзгертілуі мүмкін.

• Осы каталогта көрсетілген немесе сипатталған кейбір жабдық стандартты жабдық ретінде жеткізілмей, қосымша ақыға қолжетімді болуы мүмкін.

• Hyundai Motor компаниясы сипаттамалар мен жабдықты алдын ала хабарлаусыз өзгерту құқығын өзіне сақтап қалады.

• Көрсетілген түс үлгілері баспа процесінің шектеулеріне байланысты нақты түстерден аздап өзгешеленуі мүмкін.

• Қолда бар түстер мен салон қаптамасы жайлы толық ақпарат алу үшін өз дилеріңізбен кеңесіңіз.

Сипаттамалары

Өлшем бірлігі: мм *Жолтабаны • 17” болат диск, құймалы диск (Алдыңғы/Артқы) : 1,608/1,620 • 18” құймалы диск (Алдыңғы/Артқы) : 1,608/1,620 • 19” құймалы диск (Алдыңғы/Артқы) : 1,604/1,615

Биіктігі (төбедегі 
рейлингтерді қоса 
алғанда)

1,655 (1,660)

Ені

Жолтабаны*
1,850
1,604

Жолтабаны* 1,6154,480
2,670

Ұзындығы 
Доңғалақ базасы 

Түрі 1.6 T-GDi Бензинді қозғалтқыш 2.0 MPi Бензинді қозғалтқыш 2.0 CRDi Дизельді қозғалтқыш

Қозғалтқыш түрі 4 цилиндрлі DOHC 4 цилиндрлі DOHC 4 цилиндрлі DOHC

Көлемі (см3) 1,591 1,999 1,995

Ең жоғары қуаттылығы (ps /минутына айн.) 177 / 5,500 (EU5) 155 / 6,200 (EU5) 185 / 4,000 (EU5)

Ең жоғары айналу сәті (кг.м / минутына айн.) 27.0 / 1,500 ~ 4,500 (EU5) 19.6 / 4,000 (EU5) 41.0 / 1,750 ~ 2,750 (EU5)

Тежегіш

Алдыңғы Ф305 Желдетілетін диск, қаптаманың тозуы туралы ескертетін құрылғылары бар қалқымалы қысқашты тежегіштер

Артқы Ф302(2WD/4WD) Қатты диск, тозу туралы ескертетін құрылғысы бар қалқымалы суппортпен жабдықталған тежегіш және Ф190 (2WD / 4WD) Айналу сәті жоғары тежегіш

Аспа

Алдыңғы Жазылмалы үлгідегі McPherson

Артқы Көп иінтіректі

Шиналар

225/60 R17, 225/55 R18, 245/45 R19

Өлшемдері

Шанақтың ішкі биіктігі (мм) Алдыңғы (панорамалы төбесі бар) / Артқы (панорамалы төбесі бар) 1,005 (963) / 995 (969)

Аяққа арналған кеңістік (мм) Алдыңғы (ең үлкен) / артқы 1,053 (1,129) / 970

Shoulder Room (mm) Алдыңғы / артқы 1,450 / 1,410



Қорқыныш азайып, үміт 
арта түседі. Tucson-
мен бірге қол жеткізген 
кішкентай жеңістеріңізді 
санай бастаңыз.
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HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN

Брендтің Қазақстандағы ресми дистрибьюторы

www.hyundai.com

Қазақстан бойынша бірыңғай тегін 

call-center: 8 8000 70 70 70

Ұялы телефоннан қоңырау 

шалу үшін: 7007

Дилер туралы ақпарат

Бұл брошюра баспаға тапсырылған уақытта дұрыс болды. Алайда Hyundai 
Auto Kazakhstan компаниясы өнімді үздіксіз жетілдіру және жақсарту саясатын 
ұстанатындықтан, ол осы басылымда сипатталған модельдер жинақтамасының 
сипаттамаларын, түстерін және элементтерін кез келген уақытта қосымша ескертусіз 
өзгерту құқығын өзіне сақтап қалады. Модельдердің түстері мен жинақтамаларының 
үйлесімі нақты бар болған жағдайда қолжетімді. Өзекті ақпарат алу үшін Hyundai ресми 
дилерлік орталықтарына хабарласыңыз.

Мобильді қолданба жүктеу үшін қолжетімді:


