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Завжди помітний.
Випадковий поворот на незвідану дорогу може привести до 
несподіваного відкриття. Для тих, хто любить пригоди і прагне їх 
переживати на власному досвіді, Hyundai представляє свій абсолютно 
новий Palisade — ідеальний автомобіль для будь-якої нагоди. Виразний 
дизайн Palisade підкреслює характер тих, хто не боїться відрізнятися від 
інших і хоче вирватися з повсякденної рутини. Palisade захопить у вир 
приємних сюрпризів: від інноваційних інтелектуальних функцій безпеки і 
до кращої місткості в класі.
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Долай усі виклики.
Попереду насичений день: школа, фітнес-клуб, обід із друзями, шопінг. 
Так багато справ і так обмаль часу. Але з Palisade все вийде злагоджено та 
стильно. Винятково продумані функції для твоєї безпеки та комфорту не 
залишать місця для стресу в дорозі. За кермом абсолютно нового Palisade 
ти можеш розслабитися та зосередитися на дійсно важливих речах.
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Час проведений разом.
Настав той день, коли ти можеш зібрати друзів та рідних, завантажити свій Palisade і 
вирушити в особливе місце. У знакових подорожах народжуються незабутні спогади, і Palisade 
стане частиною найкращих моментів твого життя. Незалежно від того, кого і що везе Palisade, 
будь впевнений, що з цим автомобілем шлях буде легким та комфортним.
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Розумний старт.
Palisade оснащений новітніми функціями, як, наприклад, електропривід 
дверей багажного відділення з інтелектуальною системою відкриття. Опція 
Smart Trunk Hadds-free не лише відкриває багажник автоматично, але й 
дозволяє налаштувати швидкість відкриття/закриття і висоту підйому 
відповідно до твоїх побажань. А якщо раптом в машині випадково залишиться 
дитина чи домашній улюбленець, спеціальна система сповіщення нагадає 
водієві про пасажирів, що лишилися в автомобілі. Palisade — розумний від 
початку до кінця подорожі.
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Захоплюючий 
водійський досвід.
Подорожувати з Palisade — суцільне задоволення. Крім плавних ультрасучасних ліній 
салону, Palisade може похвалитися системою очищення, яка не просто затримує пил, а ще й 
дезодорує повітря за допомогою іонізатора. Подвійне багатошарове скло забезпечує відмінну 
шумоізоляцію салону, в той час як передова мультимедійна система з 10,25-дюймовим 
монітором стане твоїм незамінним помічником. Оснащений камерою кругового огляду 
(Surround View Monitor), абсолютно новий Palisade забезпечить безпечне управління і 
контроль над ситуацією в дорозі.
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Центральна консольПанель приладів SUPER VISION з 7” дисплеєм (TFT LCD) / Навігаційна мультимедійна система з кольоровим сенсорним 10,25” LCD монітором (Apple Carplay / Android Auto) Велике багажне відділення
Електропривід дверей багажного відділення з інтелектуальною системою відкриття*

* Якщо водій стоїть ззаду машини впродовж 3 секунд зі смарт-ключем у кишені, то двері відчиняться 
автоматично, не потрібно виконувати жодних додаткових дій і можна буде легко й безперешкодно 
дістати чи розмістити багаж. Водій може встановити максимальну висоту підняття дверей 
багажного відділення, виставивши двері на бажану висоту та натиснувши й утримуючи кнопку 
«Close» протягом декількох секунд. 
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USB-порт для пасажирів другого ряду сидінь Кнопка складання сидіння другого ряду

Легко пристосовуваний до різних потреб Palisade впорається із чим 
завгодно – і вантажем, і пасажирами (маленькими чи дорослими). 
Салон легко модифікувати в безліч різних способів відповідно до 
вимог поточного моменту. Склавши третій ряд сидінь, ви отримаєте 
вражаючий об’єм багажного відділення — 1297 л.

Для більшої зручності другий ряд сидінь обладнаний розумною 
кнопкою складання сидінь, яка дозволяє одним натисканням 
відрегулювати положення сидінь другого ряду для легшого заходу / 
виходу з третього ряду. Пасажири задніх сидінь оцінять подвійний 
панорамний люк, який додасть світла в салоні.

8 сидіньСкладений 
3-й ряд

Складені на 40% 
2-й і 3-й ряди

Складені на 60% 
2-й і 3-й ряди

Складені 2-й і 
3-й ряди
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8-ступінчаста автоматична коробка передач з електронним 
перемиканням передач кнопкового типу

HTRAC, повний привід

277
336

Бензиновий двигун 3,5 Lambda II MPiДизельний двигун 2,2 TCi

441

Уся потужність, 
яка вам потрібна.
У Palisade можна вибрати силовий агрегат, що оснащений 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач 
з електронним перемиканням передач кнопкового типу. Високоефективні та екологічні двигуни 
забезпечують найкращу у своєму класі потужність і відповідають місцевим нормам викидів.

Максимальна потужність 
к.с. при 3 800 об./хв.

Максимальний крутний момент 
Н.м при 1 750~2 750 об./хв.

Максимальна потужність 
к.с. при 6 300 об./хв.

Максимальний крутний момент 
Н.м при 5 000 об./хв.

200
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Режим SNOW

Виберіть режим Snow на селекторі вибору 
покриття, і вдосконалена система повного 
приводу HTRAC гарантує забезпечення 
задніх коліс змінною потужністю, щоб 
оптимізувати зчеплення шин на слизькій 
засніженій дорозі.

Селектор вибору покриття
Режими SNOW, MUD і SAND допоможуть установити оптимальне 
зчеплення шин з дорогою залежно від різних типів місцевості. 
Побачити поточний режим можна по центру приладової панелі чи на 
моніторі навігаційної системи.

Селектор вибору режиму водіння
Перемикання між режимами Drive і Terrain відбувається 
простим натисканням. Поверніть селектор, щоб вибрати 
режим, який підходить вам найбільше: COMFORT для 
щоденної їзди, ECO для оптимальної економії палива, 
SPORT для швидшого прискорення чи SMART, який, 
завдяки інтелектуальному алгоритму навчання, 
автоматично регулює інтервали перемикання передач, які 
базуються на останніх водійських патернах.

SNOW

SNOW

MUD

SAND

COMFORT

ECO

SPORT

SMART

Режим MUD

Будьте впевнені в максимальному зчепленні 
навіть на дорозі, вкритій брудом, завдяки 
новому блоку зчеплення, який забезпечує 
електронний контроль розподілу крутного 
моменту на чотири колеса. Виявивши 
пробуксовування одного колеса, розумний 
контролер автоматично компенсує це, 
підвищивши розподіл крутного моменту на 
колеса зі більшим зчепленням.

Режим SAND

Розумний контролер автоматично регулює 
розподіл потужності між передньою та 
задньою осями й автоматично розподілить 
крутний момент і / або гальмівне зусилля 
на кожне окреме колесо, щоб гарантувати 
найвищий рівень безпеки на поверхні, 
вкритій піском.

SAND

MUD

Досліджуй можливості.
У будь-якій подорожі, чи дорогами, чи бездоріжжям, Palisade доведе, що вміє 
пристосуватися до будь-яких умов завдяки інноваційній системі повного приводу 
HTRAC та вибору режиму водіння та покриття. 
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Трьохзонний клімат-контроль

Palisade обладнаний двозонним клімат-контролем для передніх 
пасажирів, незалежною системою охолодження та підігріву пасажирів 
другого ряду, та вентиляційними дефлекторами в стелі, разом з 
дефлекторами в підлозі, що допомагають забезпечити комфорт у 
всьому салоні.

Head-Up дисплей (HUD)

Для того щоб зменшити відволікання під час водіння та допомогти 
водієві зосередитися лише на дорозі попереду, на Head-Up дисплеї 
розміщеному на вітровому склі, відображається швидкість, поточний 
режим водіння, навігаційні інструкції та інші важливі дані.

Система відеомоніторингу «сліпих» зон (BVM)

Під час включення сигналу повороту в центрі приладової панелі
з’являється відеозображення з камер, що вбудовані в бокові дзеркала. 
Palisade гарантує ще більше безпеку, надаючи чіткий
і широкий огляд «сліпих» зон.

Система «режим сну» (SMS)

Якщо пасажири на задньому сидінні заснули, за допомогою SMS водій 
може вимкнути задні динаміки та слухати музику з передніх динаміків, 
нікого не турбуючи під час відпочинку.

Система з 6 подушок безпеки

У Palisade установлено 6 подушок безпеки. Водійське та переднє пасажирське сидіння 
обладнані парою фронтальних подушок безпеки та парою бокових подушок безпеки для 
захисту грудної клітини й тазу, водночас шторки безпеки, розміщені праворуч і ліворуч, 
гарантують захист голови всіх пасажирів салону.

Зручні та продумані деталі.
Настав час поїздки всією сім’єю із великою кількістю багажу. Завдяки розумним технологіям безпеки в 
Palisade ви будете спокійні, знаючи, що вас і ваших рідних захищає система з шести подушок безпеки та 
багато інших високотехнологічних опцій безпеки, які не мають аналогів у сегменті Palisade.
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Система моніторингу “сліпих” зон (BCW)

Радарні сенсори в задньому бампері попереджають водія про 
наближення автомобіля в «сліпій» зоні.

Система попередження про перехресне зіткнення під час руху заднім ходом (RCCW) та асистент 
запобігання перехресному зіткненню під час руху заднім ходом (RCCA)

Радарні сенсори в задньому бампері відстежують поперечний рух іншого транспортного засобу з 
правого чи лівого боку під час руху заднім ходом і, якщо треба, вмикають попередження (RCCW) 
або застосовують екстрене гальмування, щоб уникнути зіткнення (RCCA).

Асистент безпечного виходу з автомобіля (SEA)

Подбайте про безпеку сім’ї завдяки асистенту безпечного виходу з автомобіля. Palisade 
стежить за наближенням іншого транспортного засобу ззаду та не відмикає дитячий 
замок, запобігаючи виходу пасажирів. Коли автомобіль проїде, двері можна розблокувати 
одним натисканням кнопки та безпечно вийти.

Камера кругового огляду (SVM)

Багатокамерна система забезпечує огляд на 360 градусів, що 
допомагає водієві під час паркування.

Hyundai SmartSense
Завдяки Hyundai SmartSense — найсучаснішій удосконаленій системі допомоги водію — Palisade 
обладнаний передовими системами безпеки, покликаними гарантувати найвищу безпеку та спокій.
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Опції

Хромована решітка радіатораСвітлодіодні фари головного світлаПроєкційні фари головного світла

Світлодіодні задні ліхтарі

Бездротовий зарядний пристрій для смартфонівДзеркало заднього видуТризонний клімат-контроль

Передній та задній паркторонікПодвійний панорамний люк Задня протитуманна фара Регулювання сидіння водія Підігрів задніх сидіньПам’ять 2-х положень водійського сидіння і дзеркал заднього виду

Литі диски R20Литі диски R18

Решітка радіатора кольору Black & Silver
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Оздоблення: Cloth look

Обшивка стелі: Suede Обшивка стелі: Suede

Обшивка стелі: Knit

Обшивка стелі: Knit Обшивка стелі: Knit

Оздоблення: Cross hatch

Оздоблення: Cross metal

Оздоблення: Cross hatch

Оздоблення: Cross metal

Обшивка стелі: SuedeТканина

Тканина

Шкіра

Шкіра

Оздоблення: Beech WoodШкіра

Шкіра

Кольори інтер’єру

Двоколірний інтер’єр Gray Інтер’єр Burgundy

Одноколірний інтер’єр Black Інтер’єр Navy
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Технічні характеристики

Загальна висота
(з рейлінгами)

1 750

1 708
1 975

1 716
1 975

2 900
4 980

Ширина колії 
Загальна ширина

Ширина колії  
Загальна ширина

Колісна база 
Загальна довжина 

Кольори екстер’єру
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Тип 2.2 TCi 8-AT 4WD 3.5 MPi 8-AT 4WD

Двигун 2.2 TCi 3.5 Lambda II MPi

Відповідність стандарту Euro5 Euro5

Об’єм, см3 2 199 3 470

Макс. швидкість, км/г 190 210

Кількість циліндрів 4 6

Кількість клапанів 16 24

Макс. потужність (к.с./об.хв.) 200 / 3 800 277 / 6 300

Макс. крут. момент (Н.м/об.хв.) 441 / 1 750-2 750 336 / 5 000

Розгін до 100 км, сек 10.5 8.1

Трансмісія

КПП Автоматична, 8-ступ Автоматична, 8-ступ

Привід Повний Повний

Витрата палива л/100 км*

Тип палива Дизель Бензин

Міський цикл 9.6 14.9

Заміський цикл 6.3 8.1

Комбінований цикл 7.5 10.5

Підвіска

Передня McPherson

Задня Багатоважільна

Багажник

Об'єм багажника, л 1297

Маса

Споряджена, мінімальна, кг 1 952 1 902

Споряджена, максимальна., кг 2 060 2 010

Повна, кг 2 690 2 645

Колеса

245 / 60 R18, 245 / 50 R20

Примітка: мм

30 31



ТОВ “Хюндай Мотор Україна”
Гаряча лінія: 0 800 50 75 55
Безкоштовно по Україні зі стаціонарних телефонів. 
Дзвінки з мобільних телефонів згідно тарифів оператора. 
www.hyundai.com.ua

Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього 
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності 
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені 
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків. Транспортні 
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову 
плату, не всі версії моделі включені до цієї брошури. Hyundai Motor Company залишає за собою 
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення. 
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної 
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт місцевого дистриб’ютора 
Hyundai або проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.




