
SANTA FE
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Жақындары-
-ңызға 
уақыт бөліңіз.

Әр түрлі отбасылар үшін әр түрлі автомобильдер болады.
Бірақ олардың бәрінің аталуы бірдей: Толығымен жаңартылған 
Santa Fe.
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Саналуандықтан 
ләззат алыңыз.
Барлық отбасылар әр түрлі. Мінсіз отбасылық автомобиль жасау үшін 

біз сияқты әр отбасыны түсіне білу қажет. Толығымен жаңартылған 

Santa Fe, заманауи отбасылар қандай болып көрінсе де, олардың бүкіл 

саналуандығын ескере отырып жасалды.
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Жақындарыңызбен 
кездесуден ләззат 
алыңыз.

Біз отбасымен және достармен бірге уақыт өткізуден маңызды еш нәрсе жоқ екенін білеміз. 

Міне, осы себептен де толығымен жаңартылған Santa Fe жақындарыңызбен өткізетін қымбат 

сәттерден ләззат алу үшін сізге жайлылық пен еркіндік береді. Кез келген уақытта, кез келген 

жерде.
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Мінсіз отбасылық 
автомобиль.
Отбасылық автомобиль жалықтырмайтын болуы тиіс. Кең каскадты хромдалған тор 

және 19 дюймдік құймалы дискілер кроссоверге жаңа бірегей және батыл тұрпат береді. 

Композиттік фаралар сондай-ақ автомобильге отбасылық шытырман оқиғаларға дайын 

болатын жоғары технологиялы тартымдылық береді.
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Радиатор торы / жарық диодты күндізгі жарық фаралары (КЖФ) / жарық диодты фаралар / жарық диодты тұманға қарсы фаралар
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Төбедегі рейлингтер / бүйірлік молдингтер Жарық диодты артқы құрамдастырылған фаралар / жарық диодты артқы тұманға қарсы фаралар
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Өз класындағы ең үздік 2-ші қатар орындықтары

Отбасыңызбен бірге 
көбірек уақыт өткізіңіз.
Аяққа арналған кеңістігі үлкейтілген және жүксалғышта орны көп кең 

ауқымды интерьер отбасыңызбен бірге өткізетін қымбат сәттер үшін 

қажетті барлық жайлылықтарды ұсынады.
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Жиылып тұрған
3-ші қатар 

орындықтары

3-ші қатар 
орындықтары 

толығымен жиылған
2-ші қатар 40 %-ға 

жиылған

3-ші қатар 
орындықтары 

толығымен жиылған
2-ші қатар 60 %-ға 

жиылған

Толығымен жиылған 
2-ші және 3-ші қатар 

орындықтары

7 мест

Орындықтарды бір жанасу арқылы жиыңыз

Орындықтарды бір жанасу арқылы жию функциясы 2-ші қатар орындығын 

түймені саусақпен бір басу арқылы оп-оңай жиюға мүмкіндік береді.

Салондағы тірек тұтқасы

Автомобильдің ішінде орналасқан артқы орындықтағы тұтқадан ұстап, 

автомобильге еш қиындықсыз отырыңыз.

Отбасы мүшелеріңіздің санына қарамастан, көкке 

шығуға, гольф ойнауға не жорыққа аттансаңыздар 

да, 7 орындық Santa Fe отыратын орындардың 

көптеген конфигурацияларын ұсынады.

Сіздердің қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін 

бірнеше конфигурация қолжетімді. 2-ші және 3-ші 

қатар орындықтарын толығымен жиып, жаныңызға 

жақын адаммен сапар шегу үшін автомобильдегі 

жүксалғыш көлемін үлкейте аласыз.
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Алдыңғы әйнектегі аспаптар панелі (HUD) Смартфондарды сымсыз зарядтау жүйесі Орындықтардың кіріктірілген жады (IMS)

Функцияларға толы. Шытырман 
оқиғаларға дайын.

Автомобиль ішіндегі жайлылықпен сіз енді ешқашан отбасылық өміріңіздегі маңызды сәттердің ешбірін өткізіп алмайтын 

боласыз. Аспаптар панелі Head-Up Display (HUD) көмегімен тікелей алдыңғы әйнекте ыңғайлы көрсетіледі, смартфонды 

сымсыз зарядтау жүйесі телефонды оңай зарядтауға мүмкіндік береді, ал кіріктірілген жад көмегімен көлікке отырған сайын 

орындығыңызды баптаудың қажеті болмайды.
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20 * 8 дюймдік сенсорлы экран сіздің еліңізде қолжетімді болмауы мүмкін.
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Артқы орындықта жолаушының отырғанын хабарлайтын жүйе (өз класындағы ең үздік)

Rear Occupant Alert жүйесі артқы орындықтардағы қозғалысты анықтайды, аспаптар 

панеліне ескерту шығарып, жүргізушіге артқы орындықтарда жолаушылардың барын 

еске салады. Егер жүйе жүргізуші автомобильден шығып, оны бұғаттағаннан кейін 

қозғалысты анықтаса, дыбыстық сигнал береді.

Салоннан шығудың қосалқы жүйесі (өз класындағы ең үздік)

Сіздің отбасыңыз Safe Exit Assist көмегімен қауіпсіздікте болады. Santa Fe арттан 

жақындап келе жатқан көлік құралдарын сезеді, жолаушылардың шығуына жол бермей, 

балалар құлыбын қосады. Көлік жаныңыздан өте салысымен, есік қауіпсіз шығу түймесін 

жай ғана басу арқылы ашылады.

Жақындарыңызға қауіпсіздік сезімін беретін және зейініңізді маңызды нәрселерге 

шоғырландыруға мүмкіндік беретін Safe Exit Assist және Rear Occupant Alert сияқты 

бірқатар қауіпсіздік функцияларын қамтитын технологияларымызбен сіз өзіңізді 

сенімді сезінесіз.

Сыртта не болып жатқандығына 
қарамастан, іште өзіңізді сенімді 
сезініңіз.
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Жақындарыңызға үнемі 
қамқор болыңыз.

Беріктігі жоғары жетілдірілген болат (AHSS)

Беріктігі жоғары жетілдірілген болаттан (AHSS) жасалған, ыстықтай қалыпталған 

қосымша материалдар мен пластиналарды кеңінен қолданудың арқасында 

беріктіктің орташа шегі мен шанақ жақтауының қаттылығы тиісінше 15 %-ға және 

17 %-ға жақсартылып, бір мезгілде тұрақты және шуылсыз жүрісті қамтамасыз етті.

6 қауіпсіздік көпшігі жүйесі

6 алдыңғы және бүйірлік қауіпсіздік көпшіктері мен қауіпсіздік перделері бар жүйе 

соқтығысудан кең ауқымды қорғауды қамтамасыз етеді. Жақсартылған алдыңғы 

қауіпсіздік көпшіктері жолаушының қалпын, қауіпсіздік белдігінің қолданылуын 

және апаттың ауырлық дәрежесін айқындап, апат кезінде қысымды қашан және 

қалай іске қосу керектігін анықтайды.
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«Соқыр аймақтарда» соқтығысу қаупі туралы ескерту (BCW)

Артқы бампердегі радар датчиктері жүргізушіге соқыр аймақтарда жақындап қалған көлік 

құралдары туралы ескерту үшін пайдаланылады.

Айқас бағытта арттан соғу қаупі туралы ескерту (RCCW)

Артқы бампердегі радар датчиктері жүргізушіге артқа жүру кезінде көлік құралының оң және сол 

жағынан жақындап келе жатқан айқас қозғалыс туралы ескертеді.

Автомобильді жүргізуге көмектесетін Hyundai SmartSense заманауи жүйеміздің 

арқасында Santa Fe жоғары қауіпсіздік пен сабырлылықты қамтамасыз ету үшін 

жасалған белсенді 
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Тұраққа қою кезіндегі қашықтықтар туралы ескерту (PDW)

Алдыңғы және артқы бамперлердегі датчиктер қауіпсіз тұраққа қою үшін болмай 

қоймайтын кедергілерді анықтап, олар туралы жүргізушіге ескертеді.

Жақынға түсетін жарықпен динамикалық жарықтандырудың 

қосалқы жүйесі (LBA-D)

Фаралар руль бұрылысын сезеді және жолдың жүргізуші бетке 

алған бөлігін жарықтандырады.

Өрге көтерілу кезіндегі көмек жүйесі (HAC)

Бұл жүйе өрге көтерілу кезінде автомобильдің артқа жылжып 

кетпеуі үшін тежегішті автоматты түрде ұстап тұрады.

Айналаны шолу мониторы (SVM)

Көп камералы жүйе автомобильдің айналасын 360 градусқа 

шолу арқылы жүргізушіге тұраққа қою кезінде көмек көрсетеді. 

*8 дюймдік сенсорлы экран сіздің еліңізде қолжетімді болмауы 

мүмкін.

* 8 дюймдік сенсорлы экран сіздің еліңізде қолжетімді болмауы мүмкін.
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2.4 GDi Бензинді қозғалтқыш

 188  Ең жоғары қуаттылығы

.ps/ минутына 6000 айн

24.6  Ең жоғары айналу сәті

.кгм/ минутына 4000 айн

• Автоматтық БАҚ  •EU5

2.4 MPi Бензинді қозғалтқыш

• Автоматтық БАҚ  •EU5

 172 Ең жоғары қуаттылығы ps/

минутына 6000 айн

22.9 Ең жоғары айналу сәті кгм/

.минутына 4000 айн

Руль астындағы жылдамдықтарды ауыстырып қосқыштар 8 жылдамдықты автоматтық берілістерді ауыстыру қорабы

Отбасылық автомобиль. 
Бұрынғысындай қуатты
Сапардан сапарға шыдап беру үшін Santa Fe отынды барынша үнемдеп, 

төзімділікті қамтамасыз ететін 6 немесе 8 жылдамдықты трансмиссиямен 

жабдықталған дизельді немесе бензинді қозғалтқыштармен жеткізіледі.

2.2 CRDi Дизельді қозғалтқыш

200  Ең жоғары қуаттылығы ps/

.минутына 3800 айн

45.0 Ең жоғары айналу сәті кгм/

.минутына 1750~2750 айн

• Автоматтық БАҚ  •EU5
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ECO

Comfort / Smart

Sport

Santa Fe – жолдағы қызықты оқиғаларыңыз үшін көлік жүргізудің мінсіз режимін таңдауға 

мүмкіндік беретін HTRAC технологиясы бар алғашқы кроссовер. Қала ішінде немесе 

жолсызда жүрген кезде HTRAC технологиясымен сіз әрқашан жолда алға қарай жүру 

мүмкіндігіне ие боласыз.

HTRAC толық жетегі

HTRAC – бұл электронды толық жетек жүйесі. Ол сол жақ және оң жақ доңғалақтар арасындағы тежеуді басқару үшін 

автомобиль жылдамдығы мен жол жағдайларын автоматты түрде анықтайды және тайғақ жолда қозғалып, бұрылған кезде 

тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін алдыңғы және артқы осьтер арасындағы айналу сәтін белсенді бақылауды қолданады.

Жүру режимі

Аспаптар панелінің түсі таңдалған қозғалыс режиміне (Comfort, ECO немесе 

Sport) сәйкес өзгереді. Comfort режимі тұрақты көлік жүргізу үшін айналу сәтінің 

оңтайландырылған ауысуын қамтамасыз етеді, ECO режимі отынды үнемдеуді уақытша 

тоқтатады, ал Sport режимі динамикалық көлік жүргізуді қамтамасыз етіп, алғырлықты 

жоғарылатады. Ақырында, Smart режимін жол жағдайлары мен көлік жүргізу мәнеріне 

негізделген басқа режимдер арасында автоматты ауыстыру үшін қолданыңыз.



32

19" құймалы дискілер18" құймалы дискілер

Радиатор торы Артқы жарық диодты құрамдастырылған 

фаралар

Алдыңғы жарық диодты фаралар Бүйірлік айнадағы жарық диодты 

қайталағыштар

Жарық диодты күндізгі жарық фаралары 

(DRL)

Ақылды артқы есікҚауіпсіз электрлік әйнек көтергіш (Тек 

жүргізуші жақтан)

Панорамалық төбеБүйірлік молдингтерСыртқы тұтқалар

Сипаттамалары
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7" TFT жарық диодты аспаптар панелі Толығымен автоматтандырылған ауа 

баптау жүйесі

Салондағы динамиктер

Артқы есіктің қолмен ашып-жабылатын 

пердесі

Электрлік тұраққа қою тежегіші (EPB)7" жарық диодты сенсорлы дисплей 

14 бағытта электрмен реттелетін 

жүргізуші орындығы

Алдыңғы орындықты жылыту және 

салқындату функциясы

Артқы орындықты жылытқышЖолаушыны отырғызу құрылғысы



34 * 8 дюймдік сенсорлы экран белгілі бір аймақтарда қолжетімді.

Әрленуі: тактильді металл сурет

Төбесі: меланжделген тоқыма

Былғары + қайып тігу

Әрленуі: Тактильді сұр тас

Төбесі: меланжделген тоқыма

Былғары + қайып тігу

Ішкі қаптама түстері

Бір түсті қара интерьер

Екі түсті сұр интерьер



35

Әрленуі: айқасталған металл сурет

Төбесі: меланжделген тоқыма

Былғары + қайып тігу

Екі түсті қошқыл сары интерьер
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Шанақ түстері

Stormy Sea (ST2)Phantom Black (NKA)

Typhoon Silver (T2X) Lava Orange (YR2)

Magnetic Force (M2F) Rain Forest (R2F)

Earthy Bronze (Y2B)White Cream (WW2)

Wild Explorer (W2P) Horizon Red (RD2)
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Габариттік 
биіктігі (төбедегі 
рейлингтерді қоса 
алғанда)

1,680 (1,705)

Габариттік ені 
Жолтабаны*

1,890
1,635

Жолтабаны* 1,6444,770
2,765

Габариттік ұзындығы  
Доңғалақ базасы

Сипаттамалары

Өлшем бірлігі: мм * Жолтабаны • 17" құймалы диск (Алдыңғы /Артқы : 1,643 /1,652 • 18" құймалы диск (Алдыңғы /Артқы) : 1,638 /1,647 • 19" құймалы диск, Күңгірт күміс түстес диск (Артқы/Алдыңғы) : 1,635 /1,644

• Жоғарыда аталған мәндер ішкі сынақ нәтижесі болып табылады және тексерістен кейін өзгертілуі мүмкін.

• Осы каталогта көрсетілген немесе сипатталған кейбір жабдық стандартты жабдық ретінде жеткізілмей, қосымша ақыға қолжетімді болуы мүмкін.

• Hyundai Motor компаниясы сипаттамалар мен жабдықты алдын ала хабарлаусыз өзгерту құқығын өзіне сақтап қалады.

• Көрсетілген түс үлгілері баспа процесінің шектеулеріне байланысты нақты түстерден аздап өзгешеленуі мүмкін.

• Қолда бар түстер мен салон қаптамасы жайлы толық ақпарат алу үшін өз дилеріңізбен кеңесіңіз.

Түрі 2.4 MPi Бензинді қозғалтқыш 2.4 GDi Бензинді қозғалтқыш 2.2 CRDi Дизельді қозғалтқыш

Қозғалтқыш түрі 4 цилиндрлі DOHC 4 цилиндрлі DOHC 4 цилиндрлі DOHC

Көлемі (текше см) 2,359 2,359 2,199

Ең жоғары қуаттылығы (ps /минутына айн.) 172 / 6,000 (EU5) 188 / 6,000 (EU5) 200 / 3,800 (EU5)

Ең жоғары айналу сәті (кг.м / минутына 
айн.)

22.9 / 4,000 (EU5) 24.6 / 4,000 (EU5) 45.0 / 1,750 ~ 2,750 (EU5)

Тежегіш

Алдыңғы 17» (Ф320x29t)

Артқы ABS-пен 16» (Ф305x11t)

Аспа

Алдыңғы Жазылмалы үлгідегі McPherson

Артқы Көп иінтіректі

Шиналар

235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19

Өлшемдері

Шанақтың ішкі биіктігі (мм) 1-ші қатар (панорамалық төбемен) /2-ші қатар (панорамалық 
төбемен) / 3-ші қатар

1,016 (974) / 995 (963) / 917

Аяққа арналған кеңістік (мм) 1-ші қатар / 2-ші қатар (5 орын) / 3-ші қатар 1,048 / 1,001 (1,026) / 746

Иық деңгейіндегі ені (мм) 1-ші қатар / 2-ші қатар (шымылдықпен) / 3-ші қатар 1,500 / 1,480(1,450) / 1,344
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Кез келген отбасы үшін. 
Әсіресе сіздің отбасыңыз үшін.
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HYUNDAI AUTO KAZAKHSTAN

Брендтің Қазақстандағы ресми дистрибьюторы

www.hyundai.com

Қазақстан бойынша бірыңғай тегін 

call-center: 8 8000 70 70 70

Ұялы телефоннан қоңырау 

шалу үшін: 7007

Дилер туралы ақпарат

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.

Мобильді қолданба жүктеу  үшін қолжетімді:


