TUCSON N Line

Vitajte
v športovom
svete.

Ste zvyknutí vyjadrovať posolstvo? Teraz to môžete urobiť aj jazdou – s dynamickou verziou
vybavenia N Line, inšpirovanou automobilovým športom.
Okrem športového dizajnu pri niektorých motoroch zahŕňa aj optimalizované vyladenie
podvozka s elektronickou reguláciou tlmičov pruženia ECS (Electronically Controlled
Suspension) pre športovejšiu jazdnú dynamiku.
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Suverenita
profesionálnych detailov.

Úplne nový TUCSON N Line, doplnený množstvom dizajnových prvkov inšpirovaných automobilovým
športom, vyžaruje vzrušujúci imidž vysokovýkonného vozidla. Agresívne reštylizovanú prednú časť korunuje
špecifická verzia parametrickej masky N Line a širšie otvory na vstup vzduchu s čiernymi obrubami LED
svetlometov. Otvory na vstup vzduchu v hranatom nárazníku, ktorý je mohutnejší ako v štandardnej verzii,
sú vizuálne posunuté ďalej do bokov pre atletickejší vzhľad.
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Precízny. Sofistikovaný. Ostrý.

Na zvýraznenie športového vzhľadu zozadu má úplne nový TUCSON N Line dlhší zadný spojler, doplnený bočnými plutvami.
Agresívna dvojitá koncovka výfuku signalizuje, že dizajnéri sa inšpirovali svetom vysokovýkonných automobilov. Bočný profil
charakterizujú ostro rezané bočné obklady vo farbe karosérie, ktoré vytvárajú dynamické proporcie a štíhlejší vzhľad. V tomto
štýle sú tvarované aj nárazníky lakované vo farbe karosérie. Lesklý čierny rám okolo bočných okien pod dynamickým uhlom
prechádza do zadného stĺpika karosérie, čím vytvára vizuálny impulz pohybu dopredu.
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Dynamické modifikácie dizajnu.
Dizajnéri zvýraznili stabilný, široký postoj modelu TUCSON N Line posunutím masky chladiča a dizajnových prvkov na nárazníkoch ďalej do bokov pre horizontálne orientovaný,
atletický vzhľad. Širšia maska chladiča N Line s lichobežníkovým dizajnom nesie logo N Line, svetlomety majú čiernu obrubu.

Širší, hranatý nárazník N Line so zväčšenými vstupnými otvormi vzduchu je nápadným prvkom prednej časti karosérie.
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Parametrický vzor masky chladiča N Line bol doplnený dynamickým zakončením na bokoch, vytvárajúcim ďalšie reflexie.

Zadný nárazník so športovou dvojitou koncovkou výfuku zospodu uzatvára strieborný nájazdový štít, akcentovaný červeným
reflexným pásom.

Energické a športové 19-palcové disky z ľahkej zliatiny pokračujú v téme zmyselnej športovosti parametrickým vzorom,
zvýrazňujúcim ich geometrickú štruktúru.
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Zlepšite si svoju komfortnú zónu.
Vitajte na úplne novej úrovni precíznosti. Usaďte sa do modifikovaného kokpitu úplne nového modelu TUCSON N Line a okamžite pocítite jeho elegantnú, profesionálnu atmosféru.
Športové sedadlá N Line sú potiahnuté luxusnou kombináciou perforovaného umelého semišu a kože. Sú opatrené logom N a červeným kontrastným prešívaním, ktoré sa opakuje
aj na obložení dverí a lakťovej opierke. Ďalšie dizajnové prvky N možno nájsť na koženej hlavici radiacej páky alebo kryte konzoly s tlačidlami jazdného režimu shift-by-wire – podľa
zvolenej prevodovky. Osobitý športový nádych dodáva interiéru čierny strop kabíny. Ďalšie špecifické prvky N predstavujú kovové pedále, opierka ľavej nohy a dekoračné obklady
na prahoch dverí.

Športový volant N Line s metalickými ramenami, potiahnutý jemnou kožou s červeným kontrastným prešívaním, hrdo nesie
logo N.
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Logo N je aj na elegantnom kryte konzoly shift-by-wire na stredovej konzole.
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Prejavte sa.

Technické údaje
TECHNICKÉ ÚDAJE
KAROSÉRIA
Karoséria
ROZMERY
Celková dĺžka (mm)
Celková šírka (mm)
Celková výška (mm)
Rázvor (mm)
Rozchod vpredu (mm) R19
Rozchod vzadu (mm) R19
Polomer otáčania (m)
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)
BATOŽINOVÝ PRIESTOR
Batožinový priestor (l) základný min. – max./sklopené sedačky – podľa VDA 211/214
MOTOR
Typ
Zdvihový objem motora (cm3)
Druh paliva
Počet valcov
Kompresný pomer
Max. výkon (kW/k/ot./min.)
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)
Príprava zmesi
Objem palivovej nádrže (l)
ELEKTROMOTOR & BATÉRIA

Pre úplne nový TUCSON N Line máte na výber sedem farieb karosérie, vrátane odtieňa Shadow Gray, ktorý je exkluzívny pre N Line.
Na ďalšiu individualizáciu si pri piatich farbách môžete objednať aj strechu kabíny v kontrastnej čiernej farbe Phantom Black Pearl.

Phantom Black Pearl

Shimmering Silver Metallic

Polar White

Shadow Gray

Dark Knight Gray Pearl

Engine Red

Sunset Red Pearl

Na želanie strecha vo farbe
Phantom Black Pearl

Na želanie strecha vo farbe
Phantom Black Pearl

Na želanie strecha vo farbe
Phantom Black Pear

Na želanie strecha vo farbe
Phantom Black Pearl

Na želanie strecha vo farbe
Phantom Black Pearl

Kolesá.
Úplne nový TUCSON N Line je vybavený špecifickými 19" diskami z ľahkej zliatiny. Pôsobia energicky
a športovo, parametrický vzor zvýrazňuje ich geometrickú štruktúru v duchu témy zmyselnej športovosti.

19" disky z ľahkej zliatiny

TUCSON N Line
5-dverová samonosná

1,6 T-GDi 48 V MHEV HP
577/1 756
1,6 T-GDi 48 V MHEV HP
zážihový radový
1 598
BA 95 B
4
10,5:1
132,4/180/5 500
265/1 500 – 4 500
priame vstrekovanie
54
-

-

Max. výkon (kW/k)
Max. krútiaci moment (Nm)
Typ batérie
Kapacita batérie (kWh)
Napätie batérie (V)
Príkon palubnej nabíjačky OBC pri dobíjaní striedavým prúdom (kW)
Maximálny dojazd na elektrinu podľa WLTP (km)
CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU
Max. výkon (kW/k/ot./min.)
PREVODOVKA & POHON

-

-

-

-

7-stupňová dvojspojková
automatická
4x4

7-stupňová dvojspojková
automatická
4x4

201
9,1

Typ
Pohon
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI
Max. rýchlosť (km/h)
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)
SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)
Cyklus
- nízky
- stredný
- vysoký
- veľmi vysoký
- kombinovaný
CO2 (g/km)
Kombinovaný cyklus
HMOTNOSTI
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)
Maximálne zaťaženie strechy (kg)
RIADENIE
Typ
NÁPRAVY
Predná
Zadná
BRZDY
Predné
Zadné
PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík

1,6 T-GDi PHEV
558/1 721
1,6 T-GDi PHEV
zážihový radový
1 598
BA 95 B
4
10,5 : 1
132,4/180/5 500
265/1 500 – 4 500
priame vstrekovanie
42

synchrónny s permanent- synchrónny s permanentným magnetom
ným magnetom
44,2/60/1 600 – 2 000
66,9/91
264/1 600
304
Li-Ion polymer
Li-Ion polymer
1,49
13,8
270
360
7,2
62

Typ

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov/160 000 km
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4 510
1 865
1 650
2 680
1 615
1 622
5,46
170
1,6CRDi VGT 48 V MHEV
1,6 T-GDi HEV
546/1 725
616/1 795
1,6CRDi VGT 48 V MHEV
1,6 T-GDi HEV
vznetový radový
zážihový radový
1 598
1 598
NM
BA 95 B
4
4
15,9:1
10,5:1
100/136/4 000
132,4/180/ 5 500
320/2 000 – 2 250
265/1 500 – 4 500
Common Rail System
priame vstrekovanie
54
52

169/230/5 500

195/265/5 500

6-stupňová automatická

6-stupňová automatická

4x4

4x4

180
11,6

193
8,3

191
8,2

8,4 – 8,5
6,6 – 6,7
6,1
7,8 – 7,9
7,1 – 7,2

5,9 – 6,0
5,8 – 5,9
5,2
6,7 – 6,8
6,0

6,8
5,7
5,5
7,5
6,4

1,4

162

156 – 157

146

31,4

1 558 – 1 689
2 170
1 650

1 590 – 1 729
2 200
1 650

1 634 – 1 755
2 245
1 650

1 818 – 1 924
2 415
1 350

750
100

Jednotka: mm

Šírka
Rozchod

1 865
1 615

Rozchod

1 622

Výška

hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia
nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom
viacprvková
kotúčové s vnútorným chladením
kotúčové
235/50 R19
Servisný interval:
15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr - benzínová motorizácia, HEV, PHEV
30 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr – dieslová motorizácia

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov,
ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

1 650
Dĺžka
Rázvor

4 510
2 680
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	Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km
sa vzťahuje len na vozidlá Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi podľa podmienok stanovených v garančnej knižke.

Hyundai Motor Czech, s.r.o.
organizačná zložka Slovakia
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
tel.: +421 232 171 100
www.hyundai.sk
skladové číslo: 045051E

	Záruka 8 rokov alebo 160 000 km sa vzťahuje na vysokonapäťový
akumulátor určený na pohon vozidla. Podmienky v jednotlivých
štátoch sa môžu líšiť. Prosím, informujte sa u svojho predajcu
Hyundai na presné podrobnosti.
Všetky informácie v tomto katalógu sú predbežné a môžu byť zmenené. Farby karosérie sa môžu líšiť od
skutočnosti kvôli obmedzeniam procesu tlače. Zobrazený produkt zodpovedá špecifikácii a vybaveniu
pre európsky trh. Niektoré zobrazené alebo opísané prvky vybavenia sa dodávajú na želanie za príplatok
a nie všetky modelové verzie sú uvedené v tomto katalógu. Hyundai Motor Europe si vyhradzuje právo
zmeniť špecifikácie a vybavenie bez predchádzajúceho upozornenia. Poraďte sa, prosím, so svojím predajcom Hyundai o detailoch.

