Novo KAUAI

A boa
aparência

percorre grandes viagens.

O novo Kauai leva o sucesso do seu antecessor para o próximo nível de
design e eficiência. Renovado com detalhes ao nível exterior e
aprimorado com as mais recentes tecnologias de conectividade e
segurança, tudo isto com uma gama ainda mais eletrificada que permite
que vá ainda mais longe usando menos combustível.
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Seja diferente.
Novo KAUAI.
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Uma declaração única de
sofisticação.

Mais elegante e refinado, o design renovado do novo Kauai torna-o diferentes de todos os outros SUV.
As mudanças no design oferecem uma aparência mais aerodinâmica e musculada mantendo os seus
argumentos já conhecidos.
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Linhas esculpidas.
As linhas esculpidas do novo Kauai interligam-se com o pára choques redesenhado que contrasta com a restante carroçaria,
destacando o seu design arrojado. A aparência única da assinatura dos faróis dianteiros e as novas luzes traseiras apresentam
um design com uma aparência inconfundível.
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Design.

Grelha dianteira arrojada.
O logo da Hyundai passou agora para o capô, que se estende sobre a nova grelha larga e imponente deste novo Kauai.

10

Novo design dos faróis.
A aparência dos faróis dianteiro foi renovada com as luzes de
circulação diurna em LED a terem um design mais fino e
elegante que encaixam na perfeição com os faróis em LED.

Novo pára-choques traseiro.
O novo pára-choques segue toda a linha da moldura presente na dianteira e lateral deste Kauai, com um detalhe exclusivo em cinza prata..
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Muito mais do que
uma aparência.
Novo KAUAI N Line
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O lado mais
desportivo
de um SUV.

No novo Kauai temos disponivel pela primeira vez um N Line. Inspirado no desporto automóvel, o esta versão oferece
poderosos detalhes e uma sensação desportiva única. Para que conduzir um carro, quando pode conduzir um N Line? A
dianteira é caracterizada pelas suas proporções atléticas e pela vistosa grelha com o logo N Line. A dianteira é
completada com umas entradas de ar largas que conjugam na perfeição com todo o aspecto desportivo. Estas linhas
agressivas estendem-se até às cavas das rodas onde podemos encontrar uma jantes em liga leve de 18’’ com um design
exclusivo da versão.

14

15

N Line.

Pormenores marcantes e exclusivos.
Com um aspecto mais aerodinâmico na grelha dianteira conseguimos facilmente reconhecer um design baseado no desporto automóvel.
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Difusor traseiro e saída de escape desportiva.
O design inspirado no desporto automóvel também pode ser encontrado na traseira através do grande difusor e da dupla saída de escape. Nas extremidades da traseira conseguimos ver as linhas vincadas da
versão N Line que proporcionam um melhor fluxo do ar.
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Conectividade de última
geração.

Encontramos a bordo as mais recentes soluções de conetividade. A combinação do painel de instrumentos de
10,25’’ e o ecrã touch de 10,25’’ oferece um aspecto bastante tecnológico ao habitáculo. Este novo ecrã central de
maior dimensão e de alta resolução permite visualizar informações como navegação, rádio, meteorologia e muito
mais. Para além disso, vem equipada com sistema Bluelink, gratuito durante 5 anos, que inclui o Hyundai LIVE
Services, que permite o acesso a informações de transito e de clima em tempo real. Como habitual temos ainda
disponível Apple CarPlay™ e Android Auto™ de forma a conseguir conectar o seu telemóvel ao ecrã tátil.
Apple CarPlay™ é uma marca registada da Apple Inc. Android Auto™ é uma marca registada da Google Inc.
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Conectividade.

Projeção do Smartphone.
O ecrã de 10,25’’ com Navegação, disponível no Pack Plus, está equipado com Apple CarPlay™ e Android Auto™ sendo possivel emparelhar o seu smartphone através de cabo.
Já na versão Premium temos um ecrã de 8’’ que possibilita uma integração do smartphone através do Apple CarPlay™ e Android Auto™ seja feita via wireless.
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Carregamento Sem Fios.
Carregue o seu smartphone da forma mais fácil. Convenientemente localizada na consola central, nunca
foi tão fácil carregar um smartphone compatível com Qi sem usar cabos de carregamento.

USB dianteiro e traseiro.
Sempre carregado. O novo Kauai vêm equipado com tomada USB dianteira e traseira de forma a
assegurar que todos os ocupantes a bordo conseguem carregar os seus dispositivos.
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Conforto e versatilidade de última
geração.
Versátil, confortável e conectado, o interior do novo Kauai foi redesenhado para transmitir um ambiente mais moderno do que o seu antecessor. Criado para
conseguir transportar tudo o que precisar, este novo Kauai oferece muito espaço para passageiros e malas.
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Conveniência.

Travão de Estacionamento Eletrónico.
Controlo na ponta dos seus dados. Um botão fácil de usar que ativa ou desativa o travão de estacionamento.
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E-call.
Em caso de acidente e se os airbags ativarem, este sistema automaticamente liga para o 112 para que o envio de ajuda seja o mais eficaz e rápido
possível. Pode, também, pressionar no botão de SOS numa situação de emergência e terá apoio 24/7, 365 dias por ano.

25

Mais controlo. Mais escolhas.

Maior eletrificação.
Motor de combustão

48V Mild Hybrid

Motor de
combustão

Motor de
combustão

Bateria

O motor 1.0 T-GDi de 120cv pode ser combinado
com uma caixa de 6 velocidades manual

A tecnologia Mild Hybrid está disponivel com o
motor diesel 1.6 CRDi podendo ser combinado
com uma caixa manual inteligiente (iMT) de 6
velocidades ou uma transmissão automática de
dupla embraiagem de 7 velocidades.

Híbrido

Motor de
combustão

Motor
Elétrico

Bateria

O sistema hibrida está disponivel com um motor
a gasolina 1.6 GDi e um motor elétrico de 32kW
alimentado por uma bateria de iões de lítio de
1,56 kWh. Este sistema oferece uma potência
combinada de 141cv, disponível com uma transmissão automática de dupla embraiagem de 6
velocidades.

O novo Kauai define novos padrões de performance e sustentabilidade com uma gama que inclui motorizações a gasolina, diesel, 48-volt mild
hybrid e hibrido. A direção também foi ajustada de modo a corresponder a uma adaptação feita na suspensão e aos novos pneus, fornecendo
assim uma melhor eficiência do combustível e menores emissões de CO2. Quando falamos em transmissões, o novo Kauai tem ao seu dispor uma
trasnmissão manual de 6 velocidades, uma transmissão automática de dupla embraiagem de 7 velocidades ou a mais recém desenvolvida
transmissão manual inteligente (iMT) de 6 velocidades. Esta transmissão permite uma redução considerável do consumo de combustível numa
versão equipada com o sistema 48-volt mild hybrid.
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Tecnologia 48-volt Mild Hybrid.

KAUAI Full Hybrid.

Poupar combustível e reduzir as emissões de CO2 nunca foi tão fácil. O sistema 48-volt mild hybrid suporta o motor a combustão com binário adicional durante a aceleração de modo a reduzir os consumos e as
emissões de C02. A bateria é carregada durante a condução através da travagem

Levando a eficiência do combustível para outro nível, o novo Kauai Hibrido está equipado com um motor a gasolina e um motor elétrico. Os motores funcionam juntos com a ajuda de uma poderosa bateria em lítio
e juntos entregam uma excelente economia de combustível e um corte nas emissões. Dependendo da situação de condução, o sistema hibrido alterna entre o motor convencional a combustão e o motor elétrico
– por vezes utilizados em simultâneo. Juntos, entregam uma potência combinada de 141 cv e 265 Nm de binário. E como parte do sistema de travagem regenerativa, o motor elétrico ajuda a desacelerar o carro,
carregando a bateria quando esta se encontra descarregada.
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Serviços Connected Car Bluelink®.

P
Comande o seu Hyundai a partir do smartphone. O Bluelink® Connected Car Services inclui a conectividade perfeita diretamente para o novo Kauai com uma ampla gama de recursos para tornar sua viagem mais
conveniente e agradável. Além dos diversos recursos disponíveis é possível fazer o comandar o Bluelink® através de uma conta que inclui gratuitamente 5 anos de serviços LIVE da Hyundai, estando também
incluída a atualização do sistema de navegação...
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Envie o destino para o seu Hyundai.
Basta entrar e acionar a navegação. Se o seu Hyundai estiver
equipado com Sistema de Navegação pode utilizar a
aplicação Bluelink para pesquisar destinos enquanto está fora
do seu Hyundai. O Bluelink sincroniza com o Sistema de
Navegação, carregando a rota para que tudo esteja pronto
quando iniciar a viagem.
Onde está o meu carro.
Nunca mais perca o seu Hyundai no estacionamento. O mapa
disponibilizado na aplicação Bluelink mostra-lhe a localização
exata do seu Hyundai.

Tranque ou destranque o seu Hyundai remotamente.
Esqueceu-se de trancar a sua viatura? Não se preocupe, o seu
Hyundai irá informá-lo através de uma notificação para o
smartphone. Depois de inserir o PIN selecionado poderá
trancar ou destrancar as portas do seu Hyundai utilizando um
botão disponibilizado na aplicação Bluelink.

Informação do preço dos combustíveis em tempo real.
Encontre o posto de abastecimento mais conveniente – com
a informação do preço dos combustíveis em tempo real,
localização, horário de funcionamento e métodos de
pagamento– todos disponíveis no ecrã do sistema de
navegação.

Definição da rota.
Desfrute de informações de trânsito mais precisas, horários
de chegada mais precisos e atualizações de rota mais fiáveis
para chegar mais rápido. O novo servidor Hyundai Cloud usa
dados históricos e em tempo real para melhor prever e definir
a rota até ao destino.

Diagnóstico online.
Poderá executar um diagnóstico completo ao seu Hyundai
através do aplicativo Bluelink disponível no seu smartphone.

Estacionamento.
Encontre um lugar de estacionamento de forma mais rápida e
eficiente. As informações de estacionamento ajudam-no a
encontrar e comparar opções de estacionamento em
garagens, parques de estacionamento e na rua.

Navegação até ao destino.
Se necessitar de estacionar o seu Hyundai antes do destino
pretendido poderá utilizar a aplicação Bluelink no seu
smartphone para o guiar até ao destino pretendido com o
auxilio de realidade aumentada.
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Hyundai
SmartSense.

Porque nada é mais importante do que a segurança dos que mais gostamos, atualizamos o
novo Kauai com os melhores equipamentos de segurança. O pacote Hyundai SmartSense
oferece um conjunto de funcionalidades inovadoras que o iram tranquilizar.
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Travagem Autónoma de Emergência (FCA)
O sistema FCA usa a câmara dianteira para monitorizar possíveis obstáculos no
percurso. No caso de detetar uma possível colisão com um veículo ou pedestre
alerta o condutor e, caso seja necessário, abranda ou trava a viatura.
Sistema de Manutenção à Faixa de Rodagem (LKA)
Este sistema utiliza a câmara frontal para monitorizar a faixa de rodagem. No caso
de ocorrer uma saída não intencional da faixa de rodagem, o sistema alerta o condutor e corrige o
sentido de direção do veículo.
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Alerta de arranque do veículo dianteiro (LVDA)
Esta ajuda inteligente utilizada preferencialmente na cidade alerta o condutor
quando o veículo da frente arranca, por exemplo, num semáforo ou num engarrafamento.
Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA)
Este sistema deteta quer os veículos que se aproximam quer os veículos que circulam no mesmo
sentido, à noite, na frente do veiculo, alternando entre máximos e médios, de forma a reduzir os
efeitos ofuscantes sobre os outros condutores. Sempre que não são detetados veículos, o sistema
automaticamente reativa os faróis de máximos, otimizando o alcance da visão do condutor.

Sistema de Alerta de Fadiga do Condutor (DAW)
Se identificar um padrão que configure uma situação de fadiga ou distração no condutor, o sistema
emite um alerta sonoro ou uma mensagem que sugere a travagem para chamar a atenção do
condutor.
Sistema de Informação de Velocidade Máxima (ISLW)
O Sistema de Informação da Velocidade Máxima utiliza a câmara frontal para identificar sinais de
trânsito e de limite de velocidade em tempo real
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Dê um toque pessoal ao seu Kauai.

Phantom Black (Metalizada) MZH
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Atlas White (Sólida) SAW

Cyber Grey (Metalizada) C5G

Dark Knight (Metalizada) YG7

Galactic Grey (Metalizada) R3G

Dive in Jeju (Sólida) UTK

Surfy Blue (Metalizada) V7U

Pulse Red (Metalizada) Y2R

Ignite Flame (Sólida) MFR

Misty Jungle (Metalizada) Y7H

Disponível com com tejadilho em
Phantom Black.

Disponível com com tejadilho em
Phantom Black.

Disponível com com tejadilho em
Phantom Black.

Disponível com com tejadilho em
Phantom Black.

Disponível com com tejadilho em
Phantom Black.

Disponível com com tejadilho em
Phantom Black.

Disponível com com tejadilho em
Phantom Black.

Disponível com com tejadilho em
Phantom Black.

Optional two-tone roof
available in Phantom Black
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Cores interiores.

Cores interiores N Line.

Jantes.
Uma gama de jantes em liga leve elegantes

Black (TRY)

Jantes em liga leve 18’’

Jantes em liga leve 18’’ (HEV)

Jantes em liga leve 18’’ (N Line)

Estofos em tecido

Com o logo N e o contraste dos pespontos a vermelho, os estofos da versão N Line oferecem um
maior controlo e conforto.
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Os estofos N Line estão disponíveis em tecido.
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0311778

Continental

235/45 R 18 94 V

C1

71 dB

8

GARANTIA DAS

LUBRIFICANTE RECOMENDADO:

BATERIAS

As especificações técnicas, os equipamentos e as cores exteriores e interiores apresentados neste catálogo são dados a título meramente exemplificativo, podendo
alguns opcionais não estar disponíveis ou obrigarem a uma encomenda especial. A marca reserva-se o direito de os alterar, sem aviso prévio. Para melhor conhecimento
dos modelos e especificações disponíveis consulte o Concessionário da sua área ou www.hyundai.pt
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PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS KAUAI HEV MY21
1.6 GDi
Versão
Model Code
OCN
Conforto
Ar condicionado automático 1 zona com sistema de desembaciamento automático
Apoio para braços dianteiro com compartimento para arrumações
Banco do condutor com ajuste elétrico do apoio lombar
"Cruise Control" com limitador de velocidade e comandos no volante
Chave Inteligente com botão de ignição
Coluna de direção com regulação manual em altura e profundidade
Seletor de modo de condução: Eco, Normal e Sport
Patilhas de travagem regenerativa na coluna de direção
Travão de mão elétrico
Vidro do condutor com sistema de segurança e função automática (auto up/down)
Vidros elétricos (Frente e atrás)
Exterior
Alargadores das cavas da rodas em cinzento
Barras no tejadilho
Espelhos exteriores aquecidos, com indicadores de mudança de direção em LED com regulação elétrica
Espelhos exteriores com recolha elétrica
Faróis dianteiros e traseiros em halogéneo
Faróis de nevoeiro dianteiros
Faróis Dianteiros em LED
Faróis Traseiros em LED
Frisos de proteção lateral em cinza

Premium
GAJJ

Premium +
Pack Plus
CZW5K6A1TEV1
G01B
GAL5

Premium + TT

Premium + TT +
Pack Plus
G01C
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Jantes em liga leve de 18" em dois tons

Pintura Two-Tone
Luzes de circulação diurna em LED
Proteção inferior do para-choques traseiro em prateado
Vidros laterais traseiros e óculo traseiro privativos
Interior
Banco traseiro rebatível assimetricamente (60/40)
Bancos em tecido
Bluetooth com comando no volante
Computador de bordo com ecrã "Supervision Cluster" de 10,25'' policromático
Espelhos de cortesia iluminados (palas de sol)
Integração de smartphone Apple Carplay e Android Auto*
Porta-copos
Portas AUX & USB
Rádio Digital (DAB) com ecrã tátil de 8" com 6 altifalantes (2 Tweeters e 4 Colunas)
Rádio Digital (DAB) com ecrã tátil de 10,25"
Sistema de Navegação com atualizações gratuitas "Mapcare"
Sistema Bluelink
Sistema de som Krell (com 2 colunas adicionais)
Segurança
Hyundai Smart Sense
- Travagem Autónoma de Emergência (FCA)
- Sistema de Manutenção à faixa de rodagem (LKA)
- Sistema de alerta de fadiga do condutor (DAW)
- Controlo de arranque em subida (HAC)
- Alerta de passageiros nos bancos traseiros (ROA)
6 Airbags - Condutor, passageiro, laterais dianteiros e de cortina
ABS
Alarme com imobilizador
Bloqueio automático das portas (após o arranque)
Câmara de auxílio ao estacionamento traseiro com linhas dinâmicas
HMSL (Luzes de travagem de Emergência no Spoiler)
Sensor de chuva (Limpa para-brisas de ativação automática)
Sensor de luz (Faróis de acendimento automático)
Sensores de estacionamento traseiros
Sistema de Controlo Automático dos Máximos (HBA)
TPMS (Indicador de perda de pressão dos pneus) "Highline" (indica o pneu afetado)
VDC, ESC e ESP (Controlo Eletrónico de Estabilidade)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HYUNDAI KAUAI HEV MY21
Motor de Combustão
Código Motor
Tipo
Nº de cilindros
Combustível
Cilindrada (cc)
Potência máxima (cv (kW) / rpm)
Binário máximo (Kg.m (Nm) / rpm)
Diâmetro x Curso (mm)
Taxa de Compressão
Alimentação
Sistema ISG - Função "Idle, Stop & Go"
Tração
Transmissão
Motor elétrico
Tipo
Potência máxima (cv (kW))
Binário máximo (Kg.m (Nm))
Potência combinada do sistema
Potência máxima (cv (kW))
Binário Máximo (Kg.m (Nm))
Bateria de Alta Voltagem
Tipo
Capacidade (kWh)
Rendimento (kW)
Voltagem (V)
Suspensão
Dianteira
Traseira
Direção
Tipo
Raio de viragem (m)
Travões
Travagem assistida
Dianteiros
Traseiros
Rodas
Tipo de jantes
Dimensão das jantes
Pneus
Pneu de socorro temporário
Dimensões exteriores
Comprimento (mm)
Largura (mm)
Altura (c/ barras) (mm)
Distância entre eixos (mm)
Vias dianteira (mm)
Vias traseira (mm)
Altura ao solo (mm)
Raio Mínimo de Viragem (m)
Dimensões interiores (mm)
Espaço para cabeça
Espaço para ombros
Espaço para pernas
Espaço para ancas
Pesos e capacidades
Tara (kg)
Peso bruto (kg)
Peso rebocável com; sem travão (kg)
Depósito de combustível (l)
Volume da bagageira (l) - VDA Min. / Max
Consumos, emissões e performances (WLTP)
Low (l/100Km)
Medium (l/100Km)
High (l/100Km)
Extra High (l/100Km)
Combined (l/100Km)
Emissões CO2 - Combinado (g/km)
Aceleração em segundos (0-100km/h)
Velocidade Máxima (km/h)
Garantias
Viatura
Baterias de Alta Voltagem

G4LE
Kappa 1.6 GDI (Ciclo Atkinson)
4
Gasolina
1 580
104 (77,2) / 5700
15 (147) / 4000
72 x 97
13:0
Injeção Direta
Sim
4x2
Automática de dupla embraiagem de 6 velocidades (6 DCT)
Motor síncrono de íman permanente
43,5 (32)
17,3 (170)
141 (104)
27 (265)
Polímero de iões de lítio
1,56
42
240
Tipo Mcpherson
Tipo Multi-Link
Assistida eletricamente
5,2
ABS; EBD e BAS
Discos ventilados de 16''
Discos Sólidos
Liga leve
18"
225/45R18
Não
4 205
1 800
1 550 (1 565)
2 600
1 565
1 577
171
5,3
(1º Fila / 2º Fila)
1 005 / 961
1 409 / 1 385
1 054 / 893
1 355 / 1 326
1 453
1 880
-/374 / 1 156
4,6
4,2
4,5
6,1
5,0
114
11,3
160
7 anos sem limite de quilometros
8 anos ou 160.000 quilometros
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