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نظر به تنوع تيپ و تجهيزات نصب شده بر روي انواع خودرو ها  ، 
ممكن است نمونه آماده شده با نمونه نمايشگاهي و تجهيزات اشاره 
شده در اين كاتالوگ از لحاظ آپشن ها و مشخصات متفاوت باشد كه 

در هر صورت مالك نهايي، خودروي آماده تحويل مي باشد.



كنسرت خودانگيز باد، خورشيد و رانندگى در جاده....
لحظه فراموش نشدنى كه دوربين قادر به شكار آن نخواهد بود ....

من و خودرو سانتافه در جستجوى تجربه هاى جديد در جايى كه  نقاط تاريك  به روشنايى تبديل مى شوند.

الهام بخش من



* Standard* Alternative option

تركيبي فوق العاده از ارگونومى و فناوري هاي آينده

TFT رنگ LCD با Supervision صفحه كيلومتر
خودرو سانتافه جديد داراى صفحه كيلومتـر LCD رنگـى شفـاف تر و كاملتر در اندازه 4.2 اينچ مى باشــد كه نمايش طيف وسيعـى از اطالعـات خودرو و وضعيت رانندگى را آسان تر مى كند و همچنين

طراحى داخلى پيشرفته سانتافه را بهبود داده است. 

سيستم كنترل حالت رانندگى 
خودرو سانتافه به راحتى 3 حالت نرمال ، اسپورت و اكو را براى 
انتخاب در اختيار شما مى گذارد  كه هر كدام از اين حالتها فقط با 
تماس يك كليد فعال مى شوند و حس و حال راننده را با شرايط 

رانندگى هماهنگ مى كنند. 

سيستم صوتى
سيستم صوتى داراى 6 بلند گو است و شامل اجزاى فرح بخش ، برجسته و گوناگونى مانند راديو ، پخش سى دى و فايلهاى صوتى  MP3مى باشد. 

اين اجزا همراه با يك صفحه LCD و كليدهاى كاربردى ارائه مى شوند كه گوش دادن به موزيك را بيش از پيش آسان مى كند. 



امكاناتى كه رانندگى را به تجربه اى راحت و لذت بخش تبديل مى كنند 

سيستم كامل اتوماتيك تهويه هوا 
راننده و سرنشينان مى توانند از تنظيمـات مستقـل دما لذت برده و سرنشيـنان  عقب نيز مى تواننـد عالوه بر اينكه به راحتى تكيـه مي دهند و از فضـاى مطبوع كه به وسيله سيستم تهويه رديف دوم 

ايجاد مى شود ، لذت ببرند. 

سانروف پانوراما
درسقف پانوراما سانتافه ، حذف ستون وسطى سانروف و استفاده 
از موتور براى چرخاندن پرده هاى نور گير ، باعث شده است تا 
سانروف سانتافه نشاط بيشترى را در مقايسه با سانروف هاى سنتى 

به سرنشينان القا كند.  

سيستم نمايش نماى عقب
سيستم نمايش نماى عقب خودرو، با ايجاد امكان مشاهده عقب 
خودرو از طريق صفحه نمايش در هنگام حركت به عقب يا پارك 

خودرو، رانندگى و پارك ايمنى را فراهم مى كند.

سيستم حافظه يكپارچه 
سيستم حافظه يكپارچه (IMS) اين امكان را ايجاد مى كند كه  تا دو 
بيــرونى  آينــه هاى  حالـت تنظيـم ذخيره شـده براى صندلــى و 

بازيـابى  شود. 



توازن در عملكرد خودرو و بهره ورى سوخت

سيستم الكترونيكى كنترل پايداري خودرو (ESC) به همراه سيستم كمكى چهار چرخ محرك
سيستم الكترونيكى كنترل پايداري خودرو (ESC) به همراه سيستم كمكى چهار چرخ محرك ، ويژگى است كه به كاهش خطر خارج شدن از مسير در هنگام عبور از پيچ با سرعت باال ، كمك مى كند. سيستم كمكى چهار چرخ 

محرك باعث توزيع اصطكاك در چرخهاى عقب مى شود در حالى كه سيستم الكترونيكى كنترل پايدارى ، براى كمك به كنترل خودرو ، ترمز را به داخل چرخهاى عقب ، انتقال مي دهد.

سيستم انتقال قدرت اتوماتيك و دستى 6 سرعته 
بهبود عملكرد سيستم انتقال اتوماتيك 6 سرعته هنگام تعويض دنده ، عالوه بر بهبود شتاب ، دوام و بهره ورى ، راننده را قادر 

مى سازد تا بطور همزمان راحتى و هيجان را حين رانندگى تجربه كند .

سيستم تعليق جلو و عقب 
سيستم تعليق جلو با كمك فنر يكپارچه McPherson پايدارى و سوارى بهترى را 
درهنگام حركت و توقف خودرو ، ارائه مى كند. سيستم تعليق مولتي لينك (سيستم 
تعليق با اتصاالت چند گانه) عقب خودرو امكان ايجاد قسمت هاى جادار ترى در مقايسه 
با خودروهايى كه سيستم تعليق در چرخ عقب دارند را فراهم كرده و در نتيجه سوارى 

بهترى را ارائه مى دهند. 



مالحظاتي كه سرنشينان خودرو را در اولويت اول قرار مى دهد. 

سيستمى با 6  كيسه هوا 
خودرو سانتافه مجهز به كيسه هاى هواى جلويى ، 2 كيسه هواى جانبى ،  و  كيسه هاى هواى پرده اى است  كه در صورت بروز تصادف ،  صدمات احتمالى سرنشينان را به حداقل مى رساند. 

سيستم تشخيص نقطه كور و
سيستم پيشرفته كنترل سرعت هوشمند 

سيستم تشخيص نقطه كور ، نقاط كور راننده را تشخيص مى دهد و  او  را از وجود آنها آگاه كرده و راننده را 
از خودرو هايى كه از عقب با سرعت زياد  نزديك مى شوند ، مطلع مى سازد.

سيستم پيشرفته كنترل سرعت هوشمند ، سيستمى است كه نه تنها فاصله ايمنى را از خودروهاى جلويى 
حفظ مى كند ، بلكه پس از توقف كامل خودرو زمانى كه خودروى جلويى حركت مى كند ، سرعت را به طور 

خودكار افزايش داده و به ميزان از پيش تعيين شده مى رساند.

سيستم ترمز كمكى سرپائينى و
سيستم كمكى كنترل خودرو در سربااليى

 سيستم  ترمز كمكى سرپايينى  با ايجــاد نيروى ترمز در هنگام حركت در سرپايينى باعث مى شود كه خودرو 
به راحتى از عهده هر سراشيبي  بر آيد . 

سيستم كنترل خودرو در سربااليى نيز ، از عقبگرد خودرو در هنگام حركت در سربااليى جلوگيرى مى كند. 



جلو پنجره 
رادياتور كروم رنگ

چراغهاى LED تركيبى عقب

چراغ هاى LED جلو 

HID چراغ جلوهاى

دستگيره با روكش كروم  

نوار دور شيشه و درب با روكش كروم

جلو پنجره
رادياتور نقره اى رنگ
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Unit : mmDIMENSIONS

SPECIFICATIONS

Engine

Suspension
Type  Front / Rear McPherson strut type / Multi-link
Shock absorber  Front / Rear Strut type (gas) / Shock absorber type (gas)
Brakes
General Dual-diagonal, split-circuit, power-assisted braking system with EBD 
Front brake type 2-wheel drive / 4-wheel drive Φ320 ventilated disc, floating caliper brakes with pads wear warning device

Rear brake type with ABS Φ302 (2-wheel drive / 4-wheel drive) solid disc, floating caliper brakes with pads wear warning device / 
Φ190 (2-wheel drive / 4-wheel drive) high torque parking brake

ABS 4-wheel electronic, 4-sensor, 4-channel electronic brake distribution, brake torque distribution system (EBD)
Drive train

Type
2.4 MPi gasoline (EU-2) 2.4 GDi gasoline (EU-2)

 Manual Automatic Manual Automatic
210 225 - 203
215 225 - 203
8.8 9.4 - 8.5
9.0 9.4 - 8.5

Fuel consumption
CO2 level (g/km)

 2-wheel drive
 4-wheel drive

Combined (ℓ/100km)
 2-wheel drive
 4-wheel drive

Tire 235 / 65 R17, 235 / 60 R18, 235 / 55 R19
Fuel tank capacity (liter) 64
Transmission 6-speed
4-wheel drive system Active on-demand

*Wheel tread  �17  ̋alloy wheels (Front/rear) : 1,633/1,644  �18  ̋alloy wheels (Front/rear) : 1,628/1,639  �19  ̋alloy wheels (Front/rear) : 1,628/1,639

 noissimsnart citamotuA� denibmoC� �4-wheel drive 

8.5ℓ/100km2.4 GDi 
gasoline engine

Max. power 188 ps / 6,000 rpm
Max. torque 24.6 kg.m / 4,000 rpm
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امكانات جانبــــي 

1. كليد  هوشمند درب خودرو 
 درسانتافه ، يك سيستم كاربردى درب هاى خودرو را قفل و باز  
كرده و به راحتى با  فشار كليد هوشمند ، امكان روشن كردن خودرو 

از راه دور را  فراهم مى كند. 

4. سيستم تنظيم صندلى راننده 
صندلى راننده سانتافه با 12 حالت قابل تنظيم (8 حالت تنظيم براي 
نشستن و 4 حالت تنظيم براي تكيه گاه) راحتى بيشتر رانندگى ، 

قابل تنظيم است.

2. دكمه روشن و خاموش كردن خودرو 
موتور خودرو به راحتى و بدون نياز به استفاده از كليد ، امكان 

روشن و خاموش شدن را دارد.

(USB/AUX) 3. اتصاالت
MP3 امكان گوش دادن به موزيك با فرمت AUX و USB ورودى هاى

و ديگر فرمت ها را از طريــق سيسـتم صوتى  كارآمــد خودرو ايجــاد 
مى كند.

5.سيستم سرمايشى و گرمايشى  صندلى  ها 
سيستم تهويه صندلى هاى جلو هوا را به طور طبيعى در خودرو به 
جريان مى اندازد كه باعث ايجاد راحتـى بيشتر در هنگام رانندگى 
مى شود ، گرمكن  كه در همه صندلى هاى خودرو وجود دارد تجربه 
سفرى راحت و گرم را براى تمام سرنشينان خودرو فراهم مى آورد.

8. ترمز پارك الكترونيكى 
ترمز پارك ، زمانى كه خودرو به نقطــه توقـف مى رسد به طور 
اتوماتيك ، فعال شده و از  حركت خودرو به سمت جلو و عقب در 

حالت شروع حركت در سطوح شيب دار جلوگيري مي نمايد.

6. جعبه داشبورد 
جعبه داشبورد خودرو سانتافه ، داراى فضاى جــادارى اســت كه 

امــكان خنك نگـه داشتــن نوشيدنى ها را ايجاد مى كند.  

7. پرده هاى دستى درب عقب
حريم  و  خورشيد شده  نور  نفوذ  مانع  كيفيت،  با  هاى  پرده  اين 

خصوصى داخل اتاق خودرو را  نيز بيشتر مى كند. 
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