
התמונות להמחשה בלבד 

ELANTRA Hybrid
The all-new



לחוות את האלנטרה 
ההיברידית החדשה.

הכירו את יונדאי ELANTRA Hybrid החדשה. רכב מנהלים משפחתי שמצטרף 
למשפחת הרכבים ההיברידיים של יונדאי. יונדאי אלנטרה ההיברידית מבוססת על 
פלטפורמות וטכנולוגיות שסוללות לכם דרך לחיים נוחים ומחוברים יותר לאורך כל 

הנסיעה, לא רק כאשר אתם מגיעים ליעד.

GDI 'מנוע 1.6 ל
 Smartstream האלנטרה ההיברידית מגיעה עם מנוע

בעל 4 צילינדרים בנפח של 1.6 ל׳ המשודך למנוע 
חשמלי בעל הספק של 32 קילוואט; שני מנועים אלה 

מספקים יחד 139 כ״ס ומומנט של 27 קג״מ.

בלימה רגרנטיבית
בעת האטת הרכב, האנרגיה הקינטית הופכת 
לאנרגיה חשמלית המשמשת לטעינת הסוללה.
מערכת ההנעה משתמשת באנרגיית הסוללה 

הטעונה במהלך נהיגה רגילה כדי לשפר את 
היעילות האנרגטית.

Lithium-Ion Polymer סוללת
ליונדאי אלנטרה ההיברידית סוללה בעלת קיבולת 

של 1.32 קוט״ש. מיקום הסוללה אינו משפיע על 
מרווח הפנים או נפח תא המטען.

Multi-link מתלים אחוריים עצמאיים 
 מתלים אחוריים מסוג זה משפרים את

חוויית הנסיעה.
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LED פנסים אחוריים מסוג LED-DRL תאורת יום מסוג

חישוקי סגסוגת בקוטר ״17*

עיצוב שהולך עד הסוף.

מכל זווית שתחליטו להתבונן בה, יונדאי אלנטרה ההיברידית היא מכונית ספורטיבית 
מרשימה. קווים נועזים וחדים יוצרים נוכחות תלת-ממדית ייחודית מהצד. שבכת גריל 
בולטת ודומיננטית מלפנים משתלבת בצורה חלקה עם הפנסים הראשיים, ודלת תא 

המטען בעלת קצה חלקלק מוסיפה לנוכחות המרשימה שלה.
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 מעוצבת סביבכם.
עבורכם.

שדרגו את חווית הנהיגה שלכם. ליונדאי אלנטרה ההיברידית החדשה עיצוב המתמקד 
בנהג על מנת לאפשר את חווית הנסיעה הנוחה ביותר. מסך מערכת המולטימדיה נוטה 

קלות לכיוון הנהג כדי לספק גישה טובה יותר וראות נוחה יותר. גג השמש הנפתח* 
יאפשר לכם להאיר את חלל הנוסעים ולהרגיש את הרוח נכנסת פנימה.

מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלתגג שמש נפתח*
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/ **בחלק מהדגמים

טכנולוגיה שמשנה את 
צורת הנהיגה שלכם.

*Android Auto-ו Apple CarPlay-מערכת המולטימדיה עם אפשרות חיבור ל 
מספקת גישה נוחה לכל מה שנמצא בטלפון הנייד - ניווט, אנשי קשר, מוזיקה ועוד. 

כל מה שאתם צריכים כדי להישאר מחוברים מכל מקום ובכל זמן.

מפתח חכם - כניסה והתנעה ללא מפתח

SVC - לוח מחוונים דיגיטלי מלא עם תצוגה משתנה “10.25**

**)qi טעינה אלחוטית לנייד )לטלפונים תומכים בתקן

*Android Auto-ו Apple CarPlay מערכת מולטימדיה מקורית “8 מתקדמת עם אפשרות חיבור

*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת וכפוף למגבלות שונות. / **בחלק מהדגמים    89 / התמונות להמחשה בלבד 



מפרט טכני

סוללה

Lithium-Ion Polymerסוג

240Vמתח

42kWהספק )קילוואט(

מתלים

עצמאיים מסוג מקפרסוןקדמי

עצמאיים מסוג Multi-Linkאחורי

מנוע חשמלי

43.5 כ"סהספק

17.3 קג"ממומנט

PremiumSupremeמידות )מ"מ(

4,6754,675אורך 

1,8251,825רוחב 

1,4201,420גובה 

2,7202,720מרווח סרנים 

140140מרווח מהקרקע מינימאלי

1,1491,149מרווח רגליים מושב קידמי מקסימלי

1,0741,074מרווח רגליים מושב קידמי מינימלי

964964מרווח רגליים מושב אחורי מקסימלי

859859מרווח רגליים מושב אחורי מינימלי

1,4341,434מרווח כתפיים מושב קידמי

1,4121,412מרווח כתפיים מושב אחורי

1,3561,356מרווח מותניים מושב קידמי

1,2821,282מרווח מותניים מושב אחורי

1,030946מרווח ראש מושב קידמי

947947מרווח ראש מושב אחורי

474474נפח תא מטען )ליטר(

1,3451,392משקל עצמי )ק"ג(

1,8501,850משקל כללי מורשה )ק"ג(

5.45.0רדיוס סיבוב )מטר(

4242קיבולת מיכל דלק )ליטר(

היברידי מנוע בנזין 1.6מנוע

GDI 1.6סוג

1,580נפח מנוע )סמ"ק(

72x97קדח X מהלך )מ"מ(

105/5,700הספק )כ"ס/סל"ד(

15/4,000מומנט )קג"מ/סל"ד(

PremiumSupremeמפרט בטיחות

++2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

++2 כריות אוויר צד לנהג ולנוסע

++2 כריות אוויר וילון צידיות

++LKA - מערכת סיוע אקטיבית לתיקון סטייה מנתיב הנסיעה

++LFA - מערכת סיוע אקטיבית לשמירה על מרכז נתיב הנסיעה

FCA-JT - בלימה אוטונומית במצבי חירום הכוללת זיהוי כלי 
++רכב, הולכי רגל, דו-גלגלי ותנועה חוצה בצומת

++DAW - מערכת התרעה על עייפות נהג

BCA - מערכת אקטיבית לזיהוי ומניעת התנגשות בכלי רכב 
+-ב"שטח מת"

RCCA - מערכת אקטיבית למניעת פגיעה ברכב חוצה בעת 
+-נסיעה לאחור

SEA - מערכת "יציאה בטוחה" המתריעה על תנועה מסכנת 
+-בעת פתיחת דלת

++SCC - בקרת שיוט חכמה הכוללת מנגנון זחילה בפקקים

++LVDA - התרעה על התחלת הנסיעה של הרכב מלפנים

++ROA - חיווי תזכורת למניעת שכחת נוסע במושב האחורי

++HBA - מערכת למעבר אוטומטי בין אור גבוה לאורות דרך 

++TCS - מערכת בקרת משיכה

++ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

++ESS - איתות בבלימת חירום

++TPMS - מערכת בקרת לחץ אוויר לכל צמיג בנפרד

++נטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן תאונה

ISOFIX נקודות עיגון למושב תינוק++

/ qi באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות. / ** למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן טעינה * 
   מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין.

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

ביצועים משולבים למנוע הבנזין ולמנוע חשמלי

139הספק משולב )כ"ס(

27מומנט משולב )קג"מ(

תיבת הילוכים

6 הילוכים אוט' כפולת מצמדים )DCT(סוג

יחסי העברה

3.867ראשון

2.217שני

1.371שלישי

0.93רביעי

0.956חמישי

0.767שישי

5.351אחורי

PremiumSupremeצמיגים וחישוקים

R16225/45 R17 205/55 צמיגים

"17"16חישוקים

++גלגל חלופי זמני

PremiumSupremeביצועים* 

10.510.8תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

178173מהירות מירבית )קמ"ש(

צריכת דלק*

4.4משולב )ליטר/ 100 ק"מ(

PremiumSupremeאבזור מתקדם

מערכת מולטימדיה מקורית "8 מתקדמת עם אפשרות חיבור 
*Android Auto-ו Apple CarPlay

++

+-טעינה אלחוטית לנייד**

++דיבורית BT + מצלמה אחורית

++כפתור VIEW להפעלת מצלמה אחורית

++שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

++תצוגת נתוני המערכת ההיברידית במסך המולטימדיה

12v שקע + USB שני שקעי++

++התנעה מרחוק

+-SVC - לוח מחוונים דיגיטלי מלא עם תצוגה משתנה "10.25

++מפתח חכם - כניסה והתנעה ללא מפתח

AUTO HOLD + בלם יד חשמלי++

++DRIVE MODE - בורר מצבי נהיגה בכביש

+-תאורת LED קדמית

++תאורת LED אחורית

LED-DRL תאורת יום מסוג++

++תאורת עזר בידיות הרכב הקדמיות

++פנסי איתות במראות

++מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת

+-גג שמש נפתח

++גלגל הגה  מתכוונן לגובה ולעומק

++תא מטען עם פתיחה חכמה

++משענת יד בגב המושב האחורי עם מקום לכוסות

++חיישן להדלקה וכיבוי אורות דרך באופן אוטומטי

++חיישני חנייה אחוריים מקוריים

++2 סוככי שמש עם תאורה

++אנטנת סנפיר חיצונית

12v מערכת להנעת חירום במקרה של פריקת מצבר++

 לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ.
לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם או 

תיאום נסיעת מבחן חייגו: 3805*

 או היכנסו לאתר האינטרנט
www.hyundaimotors.co.il

הגה כוח
 סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה,

C-MDPS מוגבר כוח חשמלי

5

7

שנות אחריות על הרכב
או 100,000 ק”מ, עפ”י המוקדם מביניהם

או 150,000 ק”מ, עפ”י המוקדם מביניהם
שנות אחריות על הסוללה

בלמים

מערכת כפולה מוגברת

דיסקקדמיים

דיסקאחוריים

11   



WAW לבן
Polar White

NKA שחור מטאלי
Phantom Black

C5G אפור בהיר מטאלי
Cyber Grey

YP5 כחול מטאלי
Intense Blue

A5G אפור זית מטאלי
Amazon Grey

USS אפור מטאלי
Electric Shadow

M6T כסוף כהה מטאלי
Fluid Metal

דוד ויוסףנובמבר 2021 ILEL22

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

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.

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

*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*
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EPA 40 CFR. PART 86 נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה תקן

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

481-323ELANTRA Hybrid - Premium6

481-324ELANTRA Hybrid - Supreme7

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

Supreme פירוט מערכות בטיחות המותקנות בדגם

  מצלמות רוורס6  כריות אוויר
  חיישני חגירת חגורות  מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
  מערכת לזיהוי תמרורי מהירות  בקרת שיוט אדפטיבית
   בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור  מערכת זיהוי הולכי רגל

   התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת  מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
   מערכת למניעת שכחת ילד ברכב  מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

ELANTRA Hybrid - Premium, Supreme4.42משולב

Premium פירוט מערכות בטיחות המותקנות בדגם

  מצלמות רוורס6  כריות אוויר
  חיישני חגירת חגורות  מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
  מערכת לזיהוי תמרורי מהירות  בקרת שיוט אדפטיבית
   בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור   מערכת זיהוי הולכי רגל

   התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת  מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
   מערכת למניעת שכחת ילד ברכב  מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"


