KÍCH THƯỚC

Đơn vị: mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

2.0 AT

2.4 AT

CÁC TRANG BỊ

Kích thước chung
1,685

Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm)

1,585
1,820

880

2,640
4,410

890

Chiều dài cơ sở (mm)
1,586

2,640

Khoảng sáng gầm xe (mm)
Động cơ/hộp số
Dung tích xi lanh (cc)

BẢNG MÀU NGOẠI THẤT

4,410 x 1,820 x 1,685

An toàn

196
Nu 2.0 L

Theta 2.4 L

1,999

2,359

Nhiên liệu

Xăng

Hệ thống chống bó phanh ABS

●

●

Hệ thống phân bổ lực phanh EBD

●

●

Hệ thống cân bằng điện tử ESP

●

●

Hệ thống hỗ trợ đổ đèo DBC

●

●

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC

●

●

235/55R18

158/6,200

177/6,000
23.1/4,000

Lốp dự phòng cùng cỡ

●

●

Vô lăng điều chỉnh cơ

●

●

Trợ lực lái điện

●

Hệ thống treo trước
Hệ thống treo sau
Hệ thống trợ lực lái
Vô lăng điều chỉnh cơ

Số tự động 6 cấp
2WD

Hệ thống
lái

4WD

Trợ lực lái thủy lực
Phanh đĩa/phanh đĩa
Độc lập kiểu Macpherson
Liên kết đa điểm
Điện

Thủy lực

Ngoại thất

Gật gù

Mâm đúc 18"

Be (Cát) (Y5Y)

●

Đèn pha Projector

●

●

Chế độ tự động bật tắt đèn pha

●

●

Đèn hậu dạng led

●

●

Đèn sương mù trước

●

●

Xi nhan trên gương chiếu hậu

●

●

Đèn phanh trên cao dạng led

●

●

Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama

●

●

Gương chiếu hậu chống chói tự động, hiển thị camera lùi

●

●

Táp lô siêu sáng + màn hình LCD 4.2"

BẢNG MÀU NỘI THẤT

Đen

6

19.6/4,000

Phanh trước/sau

Nâu

2

Mô men xoắn lớn nhất (kgm/rpm)

Truyền động

Đen (TCM)

●

Hệ thống túi khí

Công suất động cơ (ps/rpm)

Hệ thống phanh - treo - lái

Bạc (WEA)

2.4 AT

●

Mâm đúc hợp kim, cỡ lốp

Hộp số

Trắng (PKW )

2.0 AT

Camera lùi

●

Ghế lái chỉnh điện

●

●

Ghế da + vô lăng bọc da

●

●

AM/FM + CD + MP3 + Cổng kết nối AUX/USB

●

●

Chân ga tự động

●

●

Chìa khóa thông minh + khởi động nút bấm

●

●

Nội thất,

Bluetooth

Tiện nghi

Điều khiển âm thanh trên vô lăng

●

●

Gương chiếu hậu chỉnh điện

●

●

Gương chiếu hậu gập điện

●

●

Cửa sổ điều khiển điện

●

●

●

Khóa cửa cảm biến tốc độ
Cửa gió hàng ghế sau

●
●

Hệ thống giảm chấn biến thiên biên độ
Điều hòa tự động

●
●

●

●

- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.
- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue

&1*7<&37+<81'$,7+1+&1*9,ȶ71$0
- hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật, trang thiết bị mà không cần báo trước
1K¢SK¤QSKɁL OȟSU£SFK¯QKWKəF[H+\XQGDLWȑL9LȷW1DP
- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.
7UɕVɏFK¯QK7´DQK¢7K¢QK&¶QJÒŲκQJÒΰQJ%¶QJ4XΊQ&΄X*L\+¢1ζL
- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.
9ÅQSK´QJ7S+&07´DQK¢9LQFRP&HQWHU/¬7K£QK7¶Q47S+&0
1K¢P£\.KX&¶QJQJKLΤS*L£Q.KΆX*LD9LQ1LQK%®QK
ÒLȷQWKRȑL    )D[  
:HEVLWHZZZK\XQGDLWKDQKFRQJYQ

Cảm hứng khởi đầu cuộc sống mới

chinh phục từng khoảnh khắc
Hành trình của mỗi chiếc xe luôn song hành cùng những trải
nghiệm không ngừng nghỉ. Đó là lý do vì sao Tucson coi sự cải
tiến là một trong những tiêu chí hàng đầu. Với kết cấu thân xe
mạnh mẽ, nổi bật giữa đô thị phồn hoa cùng bộ mâm xe mới cá
tính, thể thao, Tucson luôn sẵn sàng khởi đầu một ngày mới
năng động.

A

B

C

D

A. Đèn pha dạng thấu kính với các đèn
LED định vị
Các cải tiến công nghệ đem lại cho Tucson
hiệu quả chiếu sáng rõ nét hơn bao giờ hết
thông qua đèn pha dạng thấu kính sang trọng,
giúp cho việc lái xe vào ban đêm trở nên thuận
lợi dễ dàng.

C. Đèn sương mù
Được bố trí thấp và liền mạch với cản trước, đèn
sương mù mang lại cho người lái tầm nhìn tốt nhất
trong điều kiện sương mù khắc nghiệt.

F. Lưới tản nhiệt
Thể thao, ấn tượng và mang phong cách đặc trưng
của Hyundai, đó là những gì có thể dùng để miêu tả
lưới tản nhiệt hình lục giác màu đen cá tính của
Tucson.

D.Cửa sổ trời Panorama
Vào những ngày đẹp trời, hãy tận hương ánh nắng G. Cánh gió sau với cụm đèn phanh trên cao
ngập tràn cùng không gian thiên nhiên bên ngoài với Cánh gió sau là một trong những thành phần quan
B. Đèn hậu dạng LED
cửa sổ trời Panorama sang trọng.
trọng tạo nên tính năng khí động học đặc trưng
Được thiết kế khéo léo liền mạch làm nổi bật thiết
của Tucson. Ngoài ra, bộ phận này còn được tích
kế dòng chảy mượt mà, cụm đèn hậu dạng LED E. Đèn báo rẽ phía ngoài
hợp thêm cụm đèn phanh trên cao giúp tăng khả
mang lại tầm nhìn tối ưu nhất cho những chiếc xe Được tích hợp trên gương chiếu hậu, đèn báo rẽ dạng năng nhận diện từ các phương tiện đi sau.
phía sau Tucson.
LED luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bạn mỗi khi
chuyển hướng.

E

F

Bố cục hoàn hảo

Hệ thống âm thanh

Chỉ cần bước chân vào ghế lái bên trong, bạn sẽ cảm nhận được sự thoải mái tiện
nghi tuyệt vời. Các nút điều khiển được bố trí hợp lý kết hợp với thiết kế hữu hình

Với một thế hệ âm thanh hoàn toàn mới
bao gồm cả Radio/Cd/Mp3, Tucson sẽ giúp
bạn có những trải nghiệm âm nhạc chân
thực nhất.

Bộ điều khiển từ xa tích hợp trên vô lăng
Bạn sẽ không cần rời tay khỏi vô lăng khi cần
tăng/giảm âm lượng hay chuyển qua bài hát yêu
thích, bộ điều khiển tích hợp sẽ giúp bạn thực hiện
các thao tác đó một cách thuận tiện nhất

Hiển thị hành trình
Các thông tin về hành trình của bạn như là quãng
được đã đi hay tốc độ trung bình sẽ được hiển
thị một cách rõ ràng nhất.
Hiển thị thông số khi lái

giúp mang đến những trải nghiệm lái xe khó quên. Phần việc cuối cùng mà bạn cần
làm là nhấn nút khởi động để đưa chiếc xe đến với hành trình phía trước.

Chìa khóa thông minh
Tucson sẽ tự nhận diện chìa khóa thông
minh và mở khóa cửa xe khi bạn tới gần.

Kiểm soát hành trình chủ động
Với bộ điều khiển hành trình đặt trên vô lăng, bạn có thể tùy thích lựa
chọn tốc độ thích hợp và Tucson sẽ giúp bạn duy trì tốc độ đó.

Kết nối USB & Aux

Chỉ cần kết nối thiết bị *iPod, iPhone hoặc các
thiết bị di động khác vào cổng USB hoặc Aux,
bạn đã có thể mang các bài hát yêu thích đi
cùng hành trình của mình một cách nhanh
chóng

Quãng đường còn lại

Táp lô siêu sáng với màn hình LCD
Sử dụng màn hình với ánh sáng xanh dịu, táp lô được thiết kế hoàn toàn mới
sẽ hiển thị những thông tin cần thiết nhất tới người lái. Không chỉ là cải tiến
về mặt công nghệ, thiết kế táp lô cũng trở nên thể thao hơn với hai mặt chia
vạch đồng hồ hình trụ thường thấy trên các xe đua.

*iPod và iPhone đã được đăng ký bản quyền bởi Apple inc.

A. Ghế thẳng đứng
Ở vị trí này, không gian chứa đồ vẫn rất
rộng rãi mà không làm mất đi sự thoải
mái của hành khách
B. Ghế gập toàn phần
Khi bạn cần tận dụng tối đa không gian
trên xe, hàng ghế sau có thể gập lại
giúp bạn có được không gian rộng rãi

Bộ điều khiển cửa sổ trời Panorama
Được bố trí ngay phía trên, bộ điều khiển cửa sổ
trời giúp bạn thao tác thật chính xác và dễ dàng.

A

B

C. Ghế sau gập 6:4
Chỉ cần gập một bên ghế sau bạn đã có
được một không gian rộng rãi để sắp
xếp đồ đạc của mình một cách hợp lý.

Hàng ghế sau ngửa được

D. Tấm chắn khoang hành lý
Một tấm chắn có thể kéo ngang qua
giúp bảo vệ hành lý trong quá trình di
chuyển
C

D

Hàng ghế sau của Tucson có thể ngửa ra, tạo nhiều không gian hơn cho
hành khách, đặc biệt trong các chuyến đi xa. Thêm vào đó, hệ thống tựa
đầu chủ động ghế trước thông minh tự cảm nhận va chạm xảy ra từ phía
sau và sẽ di chuyển lên cao về phía trước, giúp các hành khách tránh
được chấn thương vùng đầu và cổ.

A. Hộp số tự động
Mượt mà và tiên tiến, hộp số tự động 6
cấp nay được trang bị hành trình chuyển
số thẳng giúp người lái thoải mái hơn khi
sử dụng.

A

B. Động cơ theta II2.4 MPi
Động cơ xăng theta II2.4 MPi cung
cấp hiệu suất vận hành vượt trội,
mạnh mẽ và êm ái song hành cùng
khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng
kể.

Hệ thống 6 túi khí (chỉ có trên phiên bản 2.4 AT)
Hệ thống 6 túi khí bao gồm hai túi khí trước, hai túi khí bên và hai túi khí rèm sẽ
đảm bảo an toàn cho bạn khi có va chạm mạnh xảy ra.

B

Gương điện mạ crom (ECM) tích hợp camera sau (RCD)
Gương điện mạ crom (ECM) tích hợp một màn hình hiển
thị hình ảnh phía sau xe, giúp việc đỗ xe hay chuyển làn
trở nên thuận tiện hơn

Động cơ Nu 2.0 MPi

An toàn và tiện nghi song hành

Thật khó để tìm được những điểm không hài lòng về một chiếc xe giúp cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn. Từ việc đỗ xe thật nhẹ nhàng với cảm biến lùi đến việc không cần tìm chìa khóa để mở cửa xe
từ xa, tất cả đều mang lại sự tiện nghi hoàn hảo. Hơn nữa, các trang bị an toàn trên xe cũng được tối ưu hóa để bảo vệ bạn khỏi những va chạm không mong muốn. Trong đó, vai trò của kết cấu khung gầm
bằng thép cường độ cao có độ cứng hoàn hảo là không hề nhỏ.

Sẵn sàng cho các chuyến đi

Với các yêu cầu thao tác lái đa dạng, từ xử lý đường gồ ghề tới trơn trượt hay đỗ xe ngang dốc hoặc đổ đèo, tất cả đều được Tucson
đơn giản hóa với các hệ thống hỗ trợ như kiểm soát độ ổn định (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC). Ngoài ra, sự đóng góp của hệ

A

B
With ESC

thống treo đa điểm sẽ giúp giảm thiểu sự rung xóc ngoài ý muốn tới mức tối đa.
Hệ thống dẫn động bốn bánh toàn phần
Hệ thống dẫn động bốn bánh toàn phần mang tới lực kéo tối đa cho Tucson và điều chỉnh mô men xoắn cũng như điều phối lực tương ứng
tới các bánh tùy theo điều kiện đường.

Without ESC

C

A. Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DBC)
Thao tác đổ đèo với chân phanh luôn thường trực có thể khiến bạn gặp một chút rắc rối.
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó và kiểm soát chiếc xe tốt hơn.
B. Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp giữ xe trên dốc trong khoảng thời gian vừa đủ để
bạn chuyển từ bàn đạp phanh sang bàn đạp ga, tránh tình trạng xe bị trôi về phía sau
C. Hệ thống kiểm soát độ ổn định (ESC)
Hệ thống kiểm soát độ ổn định giúp bạn phanh một cách an toàn và duy trì kiểm soát trong
trường hợp phanh gấp hoặc khi chuyển hướng

Thông thường

Chế độ lái thông thường
Hầu hết lực kéo được chuyển tới
trục trước

Chế độ chuyển hướng

Điều kiện đường trơn

Điều kiện đường trơn hoặc ở
chế độ khóa 4 cầu

Trong trường hợp các bánh xe bị Chế độ khóa
Trong trường hợp chuyển
Để tối đa hóa khả năng vận hành
trượt
hướng
Khi các bánh xe ở chế độ dẫn động trên những đoạn đường xấu
Khi chuyển hướng, năng lượng
được phân bổ tùy theo tốc độ xe cầu trước đi vào đường trơn trượt, (Được kích hoạt với tốc độ dưới
và trục quay được chuyển xuống lực kéo sẽ phân bổ xuống bánh 40km/giờ)
sau tùy theo điều kiện đường.
bánh sau.

Ngoài thiết kế phun xăng đa điểm cải thiện hiệu
suất, đông cơ Nu 2.0 MPi còn được trang bị công
nghệ biến thiên thời gian đóng mở Xupap kép và
kết cấu nhôm nguyên khối giúp giảm trọng lượng và
giảm tiêu thụ nhiên liệu

Cảm nhận từng mã lực
Những cải tiến về hiệu suất vận hành luôn mang
nhiều ý nghĩa với các kỹ sư của Hyundai. Động
cơ xăng Nu 2.0 MPi cung cấp 158 mã lực ở 6,200
vòng/phút chính là minh chứng cho điều đó.
Với những hiệu chỉnh cần thiết, chiếc xe giờ
đây không chỉ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn mà còn
tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn – đây chính là xu
thế phát triển xe hơi hiện đại cần thiết.

