Жаңа CRETA

Керемет әсерлерге
толы.
Қайда барғыңыз келсе де, қандай қиын бағдар
жоспарласаңыз да, Hyundai Creta екі еселенген қуатпен
жаңа шытырман оқиғаларға жол тартуға дайын.
Қосылатын толық жетек арқасында жол әрқашан сіздің
бақылауыңызда болады. Тіпті жолсыз жердің өзінде де.
Міне, осы себептен де Hyundai Creta-мен кез келген
жағдайда, тәулік мезгілі мен ауа райына қарамастан,
өзіңізге сенімді боласыз.

Жылдамдықты кез
келген уақытта үдетуге
болады.
Жылдамдық пен драйв — кез келген сапардың ажырамас бөлігі. Сол
себепті Hyundai Creta-да динамикалық сипаттамаларға ерекше көңіл
бөлінеді. Шанақтың озық аэродинамикасы, 6 сатылы беріліс қорабы,
сенімді қозғалтқыш — осының бәрі көлік жүргізуден айрықша,
теңдесі жоқ ләззат сыйлайды.

Gamma 1.6 D-CVVT

Nu 2.0 D-CVVT

қозғалтқышы

қозғалтқышы

Ең жоғары қуаттылығы

123 а.к.
Ең жоғары айналу сәті

150,7 Нм

6 сатылы механикалық беріліс қорабының
басқарылуы оңай, төзімді және отынның
тамаша үнемделуін қамтамасыз етеді.

Ең жоғары қуаттылығы

149,6 а.к.

Ең жоғары айналу сәті

192 Нм

6 сатылы автоматтық беріліс қорабы
динамика мен ең жоғары отын үнемділігін
қамтамасыз етеді. Ол берілістердің ауысқаны
сезілмейді деуге боларлық трансмиссияның
жаңа үлгісіне негізделген.

Маңғаз бейне,
батыл болмыс.
Бір көргеннен-ақ талғамыңызға сай екенін сезесіз.
Қуатты әрі әдемі Hyundai Creta кроссовері. Бұл
автомобильдің сізді нақты несімен қызықтыратындығын
сөзбен айтып түсіндірудің қажеті жоқ.

Технологиялар стильді
белгілейді.
Келісті, тиянақты, ықшам. Әр сызығы мінсіз ойластырылған, әр бөлшегі ақаусыз
жұмыс істейді. Белсенді демалысқа арналған кроссовердің дизайны тура осындай
болуы тиіс.
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01. Бұрылыстарды қосымша жарықтандыратын прожектор
типті алдыңғы фаралар тәуліктің қараңғы мезгілінде көру
мүмкіндігін жақсартады.
02. Қызып кетуге төзімді дискілі тежегіштер аса берік және
сенімді тежеуді қамтамасыз етеді.
03. 16 дюймдік құймалы дискілер 205/65 R16 шиналарымен
бірге өте стильді көрінеді.
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04. Жарқыраған артқы жарық диодты шамдар экстерьерге сәнді
үйлесіп, автомобиль жолда бірден көзге түседі.
05. Артқы парктрониктер артқа жүрген кезде кедергілерге
соқтығысуды болдырмауға көмектеседі.
06. Кіріктірілген артқы көрініс камерасы артқа жүрген кезде
автомобильдің қозғалыс траекториясын көрсетеді және
тұраққа қоюды ыңғайлы және қауіпсіз етеді.

Жайлылық аумағы.
Белсенді демалыс жайлылықпен тамаша үйлеседі. Hyundai Creta интерьері сізді
салонның ойластырылған функционалдылығымен және ішкі әрлеу сапасымен таң
қалдырады. Сол себепті сіз және сіздің жолаушыларыңыз тіпті ұзақ сапарда да
қамқорлық пен ілтипатқа бөленесіздер.
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01. Алдыңғы ғана емес, артқы орындықтарды да жылыту
функциясы барлық жолаушылар үшін жайлы жағдай жасауға
көмектеседі.
02. Алдыңғы әйнекті жылыту функциясы автомобильді
санаулы минуттарда жол жүруге дайын ету мүмкіндігін
береді.
03. Рульді жылыту функциясы суық ауа райында автомобиль
жүргізуді неғұрлым жайлы етеді.
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4. Қозғалтқыш жай ғана іске қосу түймесін басу арқылы іске
қосылады.
5. Бір рет орнатылған қолайлы температураны климатбақылау жүйесі үнемі бір қалыпта ұстап тұрады.
6. Бүріккіштерді жылыту функциясы олардың мұз боп қатуына
жол бермей, әйнек жуғыш сұйықтықты беру жүйесінің
үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді.

Бағдарыңызға
музыканы
қосыңыз.
7 дюймдік сенсорлы экраны және 6 динамигі бар
мультимедиалық жүйе сапарыңызды сүйікті
музыкаңызбен толықтырады.

01
01. Яндекс.Авто жүйесі Алиса дауыстық көмекшісі бар Яндекс.Навигаторды
қамтиды. Мультимедиалық жүйе смартфондармен интеграцияны қолдайды
(Apple CarPlay™*/Android Auto™**).

Тамаша қалыпта.
Жаңа Creta – мегаполис көшелерінде болсын, жабайы табиғат аясында болсын –
барлық тамаша болмысымен көрінуге шынымен де лайықты. Батыл түс шешімімен және
сәнді экстерьер детальдарымен ерекшеленетін тамаша дизайн автомобильдің
спорттық сипатын аша түседі. Сіздің шытырман оқиғаларға деген құштарлығыңыздың
нағыз айқын көрінісі.
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01. Хромдалған радиатор торы.
02. 17 дюймдік құймалы доңғалақ
дискілерінің бірегей дизайны.

03. Шанақтың екі түсті дизайны.
04. Спорттық спойлер.

05. Есіктердің проекциялық
жарықтандырылуы.
06. Диффузорға арналған
қаптама.

Сіздің беріктік қорыңыз.
Біз жүргізуші мен жолаушылардың қауіпсіздігін жан-жақты ойластырдық.
Қауіпсіздікке мұндай кешенді көзқарас қауіптің алдын алу, сондай-ақ ол
туындаған жағдайда сенімді қорғанысты қамтамасыз ету үшін қажет. Hyundai
Creta беріктігі жоғары арнайы қорытпалардан жасалған қатты қаңқамен, 6
қауіпсіздік көпшігімен, соның ішінде 2 бүйірлік пердемен және шиналардағы
қысым датчигімен жабдықталған. Автомобиль сондай-ақ түрлі жол жағдайларында
көлік жүргізуді жақсартатын электронды жүйелермен жабдықталған.
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01. Күшейтілген қатты қаңқа автомобиль
жасауда қолданылатын қорытпалардан
асып түсетін беріктігі жоғары AHSS
болатының ерекше қорытпасынан
жасалған.
02. Шиналардағы қысым датчигі
доңғалақтардағы қысымның қалыпты
мәндерден ауытқуын уақтылы анықтауға
көмектеседі.

03. Өрге көтерілу кезіндегі көмек
жүйесі (HSA). Сіз тіпті құлама
беткейде тұрғанның өзінде де артқа
қарай шегінбей, орныңыздан оңай
қозғаласыз.
04. Бағыт тұрақтылығы жүйесі (ESC)
шұғыл бұрылыстар мен тежеу кезінде
жолмен ілінісуді жақсартады.

05. Еңіске түсу кезіндегі көмек жүйесі
(DBC) тежегіш күшін реттеп,
доңғалақтардың еңіске түсу кезінде
сырғанауына жол бермейді.
06. Тұрақтандыруды басқару жүйесі
(VSM) төрт доңғалақтың
әрқайсысының жолмен барынша
жақсы ілінісуін қамтамасыз етеді.

6 қауіпсіздік көпшігі.
Екі алдыңғы, екі бүйірлік қауіпсіздік көпшігі, сондай-ақ екі қауіпсіздік пердесі
соқтығысу кезінде жүргізуші мен жолаушыларға сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді.

ЭРА-ГЛОНАСС

Hyundai Creta Қазақстанның бүкіл аумағында қолданылатын
ЭРА-ГЛОНАСС шұғыл хабарландыру жүйесімен
жабдықталған. Автомобильдің қатысуымен төтенше жағдай
орын алғанда, жүйе бірыңғай диспетчерлік құтқару
қызметіне автоматты түрде көмек туралы сигнал жіберіп,
оқиға координаттарын хабарлайды.

Шанақ түстері

Интерьер түсі

Crystal White (PGU)

Ice Wine (W4Y)

Мата

Sleek Silver (RHM)

Earth Brown (P4N)

Urban Grey (U5G)

Fiery Red (R4R)

Phantom Black (MZH)

Marina Blue (N4U)

Қара былғары

Қоңыр былғары

Дискілер

16" Болат
(205/65R16)

16" Құймалы
(205/65R16)

17" Құймалы
(215/60 R17)

17" Құймалы
(215/60 R17)

190 мм

1 630 мм

Рейлингтерімен 1665 мм

Өлшемдері

28°

21°

1 545 мм

2 590 мм

1 780 мм

4 270 мм

1 568 мм

Техникалық сипаттамалары
Шанақ түрі

Әмбебап

Есіктер саны

5

Орындар саны
Габариттік өлшемдері, мм

5
Ұзындығы

4270

Ені

1780

Биіктігі

1630 / 1665 (төбедегі рейлингтерімен)

Доңғалақ базасы, мм

2590

Ең аз жол саңылауы, мм
Жолтабаны, мм

190
Алдыңғы

1557 / 1545 (шиналар 16”/17”)

Артқы

2WD: 1570/1558 (шиналар 16”/17”)
4WD: 1568/1556 (шиналар 16”/17»)

Асылмалар, мм

Алдыңғы / Артқы

Ішкі өлшемдері, мм

аяққа арналған кеңістік 1-ші / 2-ші қатар, мм

840 / 840
1034-1112 (min-max)/942

орындықтан төбеге дейінгі биіктік:

1015 / 995

1-ші/2-ші қатар, мм
салонның иық деңгейіндегі ені:

1387 / 1365

1-ші/2-ші қатар, мм
салонның жамбас деңгейіндегі ені:

1371 / 1319

1-ші/2-ші қатар, мм
Жүксалғыш көлемі (жиналған артқы орындықтарымен VDA), л

402 / 1396

Қозғалтқыштар

Gamma 1.6 D-CVVT (2WD)

Gamma 1.6 D-CVVT (4WD)

Түрі

Nu 2.0 D-CVVT бензин

Бензинді, үлестірмелі бүркумен

Көлемі,см3

1591

1591

1999

Ең жоғары қуаттылығы*, минутына айн. болғанда кВт

90,2 / 6300

88,7 / 6200

110 / 6200

Ең жоғары қуаттылығы*, минутына айн. болғанда а.к.

123 / 6300 (2WD)

121 / 6200 (4WD)

149,6 / 6200

150,7 / 4850

148,3 / 4850

192 / 4200

Ең жоғары сәті*, минутына айн. болғанда Нм
Отын түрі

Бензин, АИ-92 және одан жоғары

Отын багы, л

55

Аспа
Алдыңғы

Тәуелсіз, көлденең орнықтылық тұрақтандырғышы бар, серіппелі McPherson тіреулері

Артқы

2WD: жартылай тәуелді, серіппелі, амортизаторлары бар
4WD: тәуелсіз, көп иінтіректі

Тежеуіш механизмдер

Алдыңғы

Желдетілетін дискілі: Ø280 мм немесе Ø300 мм

Артқы

Дискілі Ø262 мм

Рульдік басқару
Түрі

Электр күшейткіші бар, төрткілдеш беріліс

Тірелгенше бұрулар саны

2,8

Бұрылыстың ең төменгі радиусы, м

5,3

Шиналар мен дискілер
Шиналар

205/65 R16 95Н

205/65R16 95Н; 215/60R17 96Н

Дискілер

6,0Jx16

6,0Jx16; 6.5Jx17

Динамикалық сипаттамалары
Жетек түрі

2WD

4WD

6МБҚ

2WD
6АБҚ

6МБҚ

6АБҚ

6АБҚ

6АБҚ

Сағатына 100 км-ге дейін екпіндеу уақыты, сек

12,3

12,1

12,9

13,1

10,7

11,3

Ең жоғары жылдамдығы, сағатына км

169

169

167

167

183

179
10,6

Трансмиссия

4WD

Экологиялық сипаттамалары
Отын шығыны**, 100 км-де л

Қала ішіндегі цикл

9,0

9,2

9,6

9,9

10,2

Қала сыртындағы цикл

5,8

5,9

6,2

6,3

6,0

6,5

Аралас цикл

7,0

7,1

7,4

7,6

7,5

8,0

Қала ішіндегі цикл

207

216

222

232

239

248

Қала сыртындағы цикл

133

137

144

147

140

153

Аралас цикл

161

166

173

178

177

188

Экологиялық класы
СО2 бөлінуі**, г/км

5 (бесінші)

Салмағы
Жабдықталған салмағы, кг, min-max

1345 ~ 1385

1374 ~ 1454

1420 ~ 1450

1440 ~ 1520

1405 ~ 1485

1472 ~ 1552

Толық салмағы, кг

1795

1825

1850

1890

1855

1925

Тежегіштермен жабдықталмаған сүйретілетін тіркеменің салмағы, кг

550

550

550

550

550

550

Тежегіштермен жабдықталған сүйретілетін тіркеменің салмағы, кг

1300

1100

1300

1100

1100

1100

* Қозғалтқыштың ең жоғары қуаттылығы мен айналу сәті бойынша деректер Көлік құралы түрінің мақұлдануына сәйкес келтірілген.
** Отын шығынының және бөлінетін СО2 массасының көрсеткіштері БҰҰ ЕЭК №№ 83 және 101 қағидалары бойынша сынаулар әдістемесіне сәйкес берілген.

Дилер туралы ақпарат

HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN
Брендтің Қазақстандағы ресми дистрибьюторы
www.hyundai.com

Мобильді қолданба жүктеу үшін қолжетімді:

Қазақстан бойынша бірыңғай тегін
call-center: 8 8000 70 70 70
Ұялы телефоннан қоңырау шалу үшін: 7007

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.

