
 
 

  2.9 CRDi 3.5 V6 DOHC AT 

Nadwozie 

Typ 5-cio drzwiowe, 5-cio miejscowe (4-ro miejscowe w wersji z 
homologacją ciężarową) 

Wymiary 

Długość całkowita (mm) 4710 

Szerokość całkowita (mm) 1860 

Wysokość całkowita (mm) 1840 

Rozstaw osi (mm) 2750 

Rozstaw kół przednich (mm) 1530 

Rozstaw kół tylnych (mm) 1530 

Promień zawracania (m) 5,9 

Pojemność bagażnika - VDA (l) 1180 (2000 ze złożonymi siedzeniami) 

Silnik 

Typ J3 G6CV 

Pojemność silnika (cm3) 2902 3497 

Układ paliwowy common rail wtrysk wielopunktowy 

Rodzaj paliwa diesel benzyna 

Liczba cylindrów / zaworów na cylinder / 
układ cylindrów 4 / 4 / rzędowy 6 / 4 / widlasty 

Stopień sprężania 19,3 : 1 10 : 1 

Moc maksymalna (kW/KM/obr./min) 120 / 163 / 3800 143 / 195 / 5500 

Maksymalny moment obrotowy 
(Nm/obr./min) 343 / 1750~3000 294 / 3000 

Pojemność zbiornika paliwa (l) 75 

Masy 

Minimalna masa własna (bez kierowcy) 
(kg) 2097/2087* 1984 

Ładowność (bez kierowcy) (kg) 523/533* 566 

Maksymalna dopuszczalna masa całkowita 
(kg) 2620 2550 

Masa przyczepy z hamulcem (kg) 2800 

Masa przyczepy bez hamulca (kg) 700 

Osiągi 

Prędkość maksymalna (km/h) 168 / 172* 178 

Przyśpieszenie od 0 do 100 km/h (s) 13,0 / 13,4* 10,5 

Zużycie paliwa (l/100 km) 

Cykl miejski 10,9 / 11,9* 20,5 



Cykl pozamiejski 7,4 / 7,5* 12,1 

Cykl mieszany 8,7 / 9,1* 15,2 

Emisja CO2 - wartość uśredniona ** 227/260* 365 

Hamulce 

Typ tarczowe wentylowane z przodu i tyłu z systemem ABS i EBD 

Skrzynia biegów 

Typ 5-cio biegowa manualna 4-to biegowa automatyczna 

Zawieszenie 

Zawieszenie kół przednich podwójne wahacze i drążki skrętne 

Zawieszenie kół tylnych most sztywny, sprężyny śrubowe, drążki prowadzące 

Właściwości terenowe 

Kąt natarcia (°) 30 

Kąt zejścia (°) 25 

Kąt rampowy (°) 22 

Minimalny prześwit - oś przednia (mm) 225 

Minimalny prześwit - między osiami (mm) 216 

Minimalny prześwit - oś tylna (mm) 205  

* Podane wartości  zużycia  paliwa  oraz emisji  CO2 stanowią  dane porównawcze  uzyska ne na podstawie  
pomiarów stanowisko wych  wykonanych  w warunkach ściśle  określonych  Dyrektywą  Europejskie j Komisji  
Gospodarczej  nr  80/1268/EEC.  Wielkość  zużycia  paliwa  oraz  emisji  CO2 w   warunkach  rzeczywistych  
może się różnić od danych katalogowych , na co mają szcze gólny wp ływ: 

- technika jazdy kierowcy o raz rodzaj eksploatacji, 
- warunki drogowe, 
- warunki pogodowe, 
- jakość paliwa, 
- stan techniczny pojazdu oraz jego obciążenie. 

Zestawienie  zużycia  paliwa  i  emisji  CO2 zawierające  dane  wszystkich  nowych  samochodów  marki 
Hyundai jest dostępne nieodpłatnie w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży pojazdów.


