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Hyundai estrena nova generació del Tucson,

801175-1114369w

que arriba als concessionaris amb grans atributs per seguir triomfant.
Substitut de l’ix35, és un vehicle totalment nou, que aposta per
l’esportivitat en les seves línies i que millora en acabats i en
comportament dinàmic el seu predecessor.

Hyundai Tucson:

Els preus del nou Hyundai Tucson parteixen dels 22.400 euros i s’enfilen fins
als 40.800 de la versió més equipada. Amb els descomptes disponibles, podem
arribar a estalviar-nos fins a 4.300 euros. A més, la marca coreana ofereix una
garantia de 5 anys amb assistència en carretera inclosa.

Salt qualitatiu
H

yundai recupera la denominació
Tucson per al seu SUV mitjà,
que se situa per sota del Santa
Fe quant a mides i del qual rep diversos
elements estilístics. Es tracta d’un model completament nou que arriba al
mercat per tal de repetir l’èxit de l’ix35,
model al qual substitueix. I tot això en
un moment en què els SUV s’han posat
de moda entre els clients que busquen
vehicles de tipus familiar amb una imatge potent i robusta. Tot i que el nou
Tucson està concebut per a Europa, es
tracta d’un llançament global, ja que
Hyundai vol consolidar aquest SUV a tot
el món. I per fer-ho presenta un nou
model que guanya en qualitat global
respecte a les generacions anteriors,
proposant unes ofertes de llançament
molt atractives.
Disseny
Hyundai ha aconseguit que el Tucson sigui un cotxe imponent, gràcies en gran
part al potent frontal i a les línies esportives, que fan que no sembli un cotxe
massa gran però sí robust en el seu
conjunt. Estèticament, disposa dels atributs típics dels SUV, com ara les proteccions inferiors i les barres del sostre,
mentre manté aspectes més esportius
com ara l’aleró i la gran superfície que

ocupen els llums del frontal i els pilots
posteriors. Aquest aspecte es porta encara més enllà quan incorpora llandes
de 19”, una de les opcions d’equipament, en comptes de les llandes estàndard de 17”.
Gràcies a l’estructura rígida del nou
Tucson, els enginyers de Hyundai han
pogut aportar importants millores en
l’apartat de la supressió de sorolls i vibracions, i aconsegueixen un ambient
més silenciós dins l’habitacle. És fàcil
apreciar també el considerable pas endavant en matèria d’acabats i qualitat
global respecte al model a què substitueix. Disposa d’un bon espai per als
ocupants i de diverses solucions per dipositar objectes, a més d’un maleter
amb capacitat per a 513 litres, ampliables a 1.503 litres amb els seients de la
fila posterior plegats.
Un altre dels aspectes destacats del nou
Tucson és, sens dubte, el grup de sistemes de seguretat activa i d’ajuda a la
conducció que venen de sèrie segons el
nivell d’acabat. Els més importants són
el sistema de frenada d’emergència,
que adverteix al conductor d’una possible col·lisió i frena el cotxe si és necessari; el de manteniment de carril, que
pot arribar a corregir tot sol la trajectòria del vehicle movent el volant; el detector d’angle mort; l’alerta d’aproximació de trànsit posterior; el sistema de
reconeixement de senyals, que es mostren en les dues pantalles digitals, i el

Hyundai Tucson 1.6 GDi
Nombre de cilindres
Cilindrada en cc
Potència màx. CV/rpm
Parell motor màxim Nm/rpm
Tracció
Caixa de canvis
Velocitat màxima km/h
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Pes en kg
Capacitat del maleter en l
Capacitat del dipòsit en l
Consum l/100 km:
urbà
extraurbà
combinat
Preu de venda en euros

4 en línia
1.591
132 / 6.300
161 / 4.850
davantera
manual
6 velocitats
182
4,47
1,85
1,64
1.379
513 / 1.503
62
7,9
5,4
6,3
des de
22.400

sistema de capó actiu, que minimitza
els danys als vianants en cas d’atropellament.
Pel que fa a la configuració dels nivells
d’equipament, el nou model coreà ve
molt equipat ja des de la versió més bàsica (Essence), tot i que les millors comoditats –seients de cuir amb calefacció i ventilació, sistema de detecció
d’angle mort, frenada automàtica d’emergència, obertura del maleter automàtica, sostre solar elèctric...– les trobem en els acabats superiors (Klass,
Tecno i Style).
Mecànica
El nou Tucson està disponible amb una
àmplia gamma de motors, dos de gasolina (1.6 litres de 132 CV i T-GDi de 176
CV) i tres dièsel (1.7 de 115 CV, 2.0 de
136 CV i 2.0 de 186 CV). El Tucson incorpora la nova caixa de canvis automàtica
de doble embragament i set velocitats
(7DCT). Tots els motors han estat optimitzats per tal d’oferir una millor conducció i refinament, així com per complir les normes d’emissions Euro6. El
sistema de tracció integral, disponible
amb els motors més potents tant de gasolina com de dièsel, envia tota la força
a l’eix davanter en condicions normals
però la reparteix en funció del lliscament. També podem bloquejar la tracció (50/50) mitjançant un botó situat
entre els seients davanters, mentre es
circuli a menys de 40 km/h.
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