MY20

Santa Fe

Comfort/Comfort 4Edition

Style

Premium / Premium 4Edition

Dzinēji versija
-

✔ 4Edition
✔
-

2.0 CRDi 4WD 185 ZS dīzeļa 8AT 5 sēdekļi
2.2 CRDi 2WD 200 ZS dīzeļa 8AT
2.2 CRDi 4WD 200 ZS dīzeļa 8AT
2.4 GDI 4WD 188 ZS benzīna 6AT 5 sēdekļi
2.4 GDI 4WD 188 ZS benzīna 6AT 7 sēdekļi

✔
✔
✔ 4Edition
✔ 4Edition

-

-

Comfort / Comfort 4Edition

Style

Vieglmetāla diski

Riteņi un riepas

-

✔
✔

Vieglmetāla diski

Premium
Vieglmetāla diski*

7.0J X 17"

7.5J X 18"

riepas

riepas

8.0J X 19"
riepas

235/65 R17

235/60 R18

235/55 R19
* benzīna versija ar 18" riteņi

Dzinēji

Dīzeļa versija

Benzīns versija

Tiešā dīzeļa iesmidzināšana, ar maināmas
ģeometrijas turbokompresoru

Dzinēja tips
Darba tilpums
Maks. jauda
Maks. griezes moments

Benzīna dzinējs, GDI

1 995 cm³
185 ZS (136 kW)

2 199 cm³
200 hp (147 kW)

2 359 cm³
188 hp ( 138 kw )

400 Nm

440 Nm

241 Nm

ACTIVE ON-DEMAND 4WD

4WD sistēma

Griezes momenta sadalījums automātiskajā iestatījumā Priekšpusē : Aizmugurē 100 : 0 ~ 50 : 50

Veiktspēja
0 → 100 km/h
60 → 100
km/h
Bremzēšanas ceļš 100 → 0 km/h
WLTP kombinētajā CO2
WLTP kombinētajā degvielas patēriņš

2.0D dīzeļa 4WD

10,0 s
5,6 s

2.2D dīzeļa FWD
9,3 s
4,8 s

175 g/km
6,7 l/100 km

174 g/km
6,6 l / 100 km

1825-1975 kg

1 805–1 955 kg

2 402 kg

2 534 kg

2.2D dīzeļa 4WD
9,4 s
4,9 s
41 m
191 g/km
7,3 l / 100 km

2.4 GDI benzīna 4WD
10,4 s
5,9 s
228 g/km
10,0 l / 100 km

Masa
Pašmasa (min – maks)
Pilna masa
Piekabes masa bez bremzēm
Piekabes masa ar bremzēm
Jumta slodze
Degvielas tvertnes tilpums

1 870–2 020 kg
2 594 kg
750 kg
2 000 kg
100 kg
71 liter

Izmēri

1705 - 1830 (5P), 1745 1870 (7P)
2264 kg ( 5P), 2452 kg

Jumta slodze 100 kg

Augstums 1 705 mm

Garenbāze 2 765 mm

Platums 1 890 mm

Garums 4 770 mm
Kravas nodalījums

VDA min
VDA max

7 vietīgi versija
547 l (3 aizmugurējā rinda :130 l)
1 625 l

Visi dati ir balstīti uz informāciju, kas ir uz drukāšanas brīdi.
Ražotājs patur sev tiesības mainīt šos datus

5 vietīgi versija
625 l
1695 l

versija 01.2020

MY20

Santa Fe

Comfort/Comfort 4Edition

Dzinēja versijas
2.0 CRDi 4WD 185 ZS dīzeļa 8AT 5 sēdekļi
2.2 CRDi 2WD 200 ZS dīzeļa 8AT
2.2 CRDi 4WD 200 ZS dīzeļa 8AT
2.4 GDI 4WD 188 ZS benzīna 6AT 5 sēdekļi
2.4 GDI 4WD 188 ZS benzīna 6AT 7 sēdekļi

Galvenās standarta iezīmes

Style

Premium / Premium 4Edition

✔
✔

✔ 4Edition
✔
-

-

Comfort /
Comfort 4Edition

Style

✔
✔
✔ 4Edition
✔ 4Edition

Premium /

Premium
4Edition

Adaptīvā kruīza kontrole
Elektriski vadāmas aizmugures
durvis ar brīvroku funkciju
Aizmugurējo sēdekļu sildītājs
Apsildāma stūre
18" vieglmetāla diski
Dual Led lukturi
17" vieglmetāla diski
Ādas sēdekļi
7" krāsains skārienekrāns ar
atpakaļskata kameru
7" Supervision informācijas ekrāns
Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA)
Bezvadu tālruņa lādētājs
Priekšējā un aizmugurējā
palīgsistēma automašīnas
novietošanai stāvvietā
Inteliģentās atslēgas sistēma
(Smart key)

19" vieglmetāla diski*
Dinamiskās lieces LED lukturi
Elektriski regulējami sēdekļi ar
atmiņas funkciju
Ventilējami sēdekļi
Uz vējstikla projicēts displejs
Navigācijas sistēma
Krell Premium audiosistēma

* benzīna versija ar 18" riteņi

Comfort / Comfort

Komforts un ērtības

4Edition

Adaptīvā kruīza kontrole
Elektroniskā stāvbremze (ar stāvbremzes funkcija (Autohold))
Gaismas un lietus sensors
Priekšējā sēdekļa sildītājs
Gaisa kondicionēšana aizmugurē (tikai septiņvietīgajā versijā)
Divu zonu gaisa kondicionēšana
Apsildāma stūre
Automātiska siltuma kondicionēšana kontrole, sēdekļa
sildītājs un and stūres sildītājs
Aizmugurējo sēdekļu apsilde
Inteliģentās atslēgas sistēma (Smart key)
Elektriski vadāmas aizmugures durvis un brīvroku funkciju
Pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņa

●
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●
●
-

●
●
●
-

●
●
●
● tikai dīzeļa versija

●
●
●
●

Comfort / Comfort

Virsbūve

4Edition

17" Design vieglmetāla diski
18" Style vieglmetāla diski
19" Premium vieglmetāla diski
Āra spoguļi ar pielocīšanas un apsildes funkciju, korpusu
virsbūves krāsā un LED indikatoru
LED dienas gaitas lukturi
LED aizmugurējais kombinētais lukturis
Radiatora režģis (pārklājums Black/Chrome krāsā)
Aizmugurējais spoileris ar stopsignālu (HMSL)
Jumta reliņi
Aptumšoti un aizmugurējie tonētie stikli
Dinamiskās lieces gaismas

4Edition

●
●
●
●
●
●
●

4Edition

Comfort, Eco un Sport braukšanas režīmi
Bremžu vadība braukšanai lejup
Palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā
50:50 griezes momenta bloķēšana (4WD)

Premium / Premium

●
●
●
●
●
●
●

Comfort / Comfort

Dinamika

Style

Style
●
●
●
●

Style

Premium / Premium
4Edition
●
●
●
●

Premium / Premium
4Edition

●
-

●
-
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●

●

●
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●
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●
-

●
●
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●
●

Visi dati ir balstīti uz informāciju, kas ir uz drukāšanas brīdi.
Ražotājs patur sev tiesības mainīt šos datus.

versija 01.2020

Hromēts režģis Satin Dark krāsā, priekšējā bufera apmale,
sānu durvju rotājums, aizmugurējā bufera apmale,
aizmugurējais rotājums un durvju rokturis Satin krāsā
Hromēts režģis Satin Dark krāsā, priekšējā bufera apmale,
sānu durvju rotājums, aizmugurējā bufera apmale,
aizmugurējais rotājums un durvju rokturis *Dark Chrome
krāsā Magmar Red YR2 un Phantom Black NKA virsbūves
krāsas modeļiem

●*

Comfort / Comfort

Salons

4Edition

4 elektriski darbināmi logi ar automātisku nolaišanas un
drošības funkciju
Atpakaļskata spogulis: Elektrohromatisks salona atpakaļskata
spogulis (ECM) un kompass
Stūre un pārnesumu kārbas pārslēga uzgalis ar ādas apdari
Sēdekļi ar auduma apdari
Sēdekļi ar ādas apdari (Delux auduma griestu un A / B / C
statņu tapsējumu)
Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis
Durvju aizkars aizmugurē (manuāli darbināms)

●*

Style

●*

Premium / Premium
4Edition

●

●

●

●

●

●

●
●

●
-

●
-

-

●

●

-

●
-

●
●

Comfort / Comfort
4Edition

Style

Premium / Premium
4Edition

Informācija un izklaide
Audio displejs ar 7" krāsu skārienjutīgu ekrānu, Apple CarPlay
un AndriodAuto + haizivs spuras tipa antena + atpakaļskata
kamera
Navigācijas sistēma, 8" krāsu skārienjutīgs ekrāns, Apple
CarPlay un AndroidAuto, atpakaļskata kamera un haizivs
spuras tipa antena
Bluetooth handsfree un audio straumēšana
Audio un tālruņa tālvadības pogas uz stūres
220V invertora barošanas padeve
7" Supervision informācijas ekrāns
Bezvadu tālruņa lādētājs
Uz vējstikla projicēts displejs
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Drošība
Frontālās sadursmes brīdinājuma palīgsistēma (FCA) –
automobiļi/kājāmgājēji/velosipēdisti
Noguruma noteikšanas funkcija
Priekšējā un aizmugurējā palīgsistēma automašīnas
novietošanai stāvvietā
Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA)
Riepu remonta komplekts

Visi dati ir balstīti uz informāciju, kas ir uz drukāšanas brīdi.
Ražotājs patur sev tiesības mainīt šos datus.

versija 01.2020

Comfort / Comfort

Sēdekļi un salona dizains

Style

4Edition

Melanžas auduma sēdekļi
tumši pelēkā krāsā, taktils
metālisks paneļa raksts,
nošūta piederumu paneļa
un durvju apdares mala,
pelēkas trikotāžas griestu
apdare

Premium / Premium
4Edition

Melni ādas sēdekļi, taktils metālisks paneļa raksts,
mākslīgā āda + īsta nošūta piederumu paneļa un durvju
apdares mala, pelēkas trikotāžas griestu apdare

Viena toņa salons melnā krāsā (NNB)

Melange Woven Dark
Beige Seats, Cross Metallic
Dark Beige Leather Seats, Cross Metallic Dasboard
Dasboard Pattern, Inmold
Pattern, Artificial Leather + Real Stitch Crashpad and Door
Stitched Crashpad and
Trim, Beige Melange Knit Headliner
Door Trim, Beige Knit
Headliner
Divu toņu Espresso - Tan salons Dark Beige krāsā (RTP)

Melanžas auduma sēdekļi
pelēkā krāsā, taktils pelēka
akmens paneļa raksts,
nošūta piederumu paneļa
un durvju apdares mala,
pelēkas trikotāžas griestu
apdare

Divu toņu Espresso - Sepia Gray salons pelēkā krāsā (YPJ)

Pelēki ādas sēdekļi, taktils pelēka akmens paneļa raksts,
mākslīgā āda + īsta nošūta piederumu paneļa un durvju
apdares mala, pelēkas melanžas trikotāžas griestu
apdare

-

-

-

-

Divu toņu dizaina krāsu pakete Burgundy Black krāsā (VGD)

Comfort / Comfort

Opcijas un paketes:

4Edition
LED pakotne
Dubulti LED tuvās gaismas lukturi
Tālo gaismu palīgsistēma (HBA)
Priekšējie LED miglas lukturi

Style

Ādas sēdekļi Burgundy
Brown krāsā, mākslīgā koka
paneļa raksts, mākslīgā āda
+ īsta nošūta piederumu
paneļa un durvju apdares
mala, melnas eko
zamšādas griestu apdare

Premium / Premium
4Edition

o

●

●

o

o

●

Navi & Krell Premium Audio pakotne
Navigācijas sistēma ar 8" skārienekrānu, Apple CarPlay un
AndroidAuto, atpakaļskata kamera un haizivs spuras tipa antena

Krell Premium Audio skaņas sistēma ar 10 skaļruņiem

Visi dati ir balstīti uz informāciju, kas ir uz drukāšanas brīdi.
Ražotājs patur sev tiesības mainīt šos datus.

versija 01.2020

Safety pakotne:
Aklās zonas sadursmes novēršanas palīgsistēma (BCA)
Aizmugures šķērsvirziena satiksmes sadursmes brīdinājuma
palīgsistēma (RCCA)
Pašizlīdzinoša aizmugurējā balstiekārta
Aizmugurējo pasažieru brīdinājums
Drošas izkāpšanas palīgsistēma
Apkārtskata monitors
Aklās zonas monitors (BVM)
7" Supervision informācijas ekrāns (standard ar Style un Comfort)
Ātruma ierobežojumu informācijas funkcija (ISLW)*

o

o

o

Panorāmas jumta lūka

-

o

o

-

o

●

-

-

o

*kopā ar Navi & Krell Premium Audio pakotni

Power-pakotne:
Elektroniski pielāgojami pasažiera sēdekļi
Vadītāja sēdeklis ar integrētu atmiņas sistēmu
Uz vējstikla projicēts displejs ar integrētu atmiņas sistēmu
(tikai ar Premium modeli)
Vadītāja sēdekļa elektriski regulējams pamatnes pagarinājums
Priekšējo sēdekļu ventilācija
Salona ekskluzīva ādas apdare Burgundy Red krāsā

Krāsas

Earthy Bronze metāliskā krāsa

Typhoon Silver metāliskā krāsa

Stormy Sea Pearl krāsa

Rain Forest metāliskā krāsa

Phantom Black Pearl krāsal

Wild Explorer metāliskā krāsa

White Cream Pearl krāsa

Magnetic Force metāliskā krāsa

*Pearl krāsa - bez maksas

*Magma Red Pearl krāsa

Visi dati ir balstīti uz informāciju, kas ir uz drukāšanas brīdi.
Ražotājs patur sev tiesības mainīt šos datus.

versija 01.2020

