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RUBRIEKSKOP
OMercedes-Benz S 320 CDI

De Santa Fe is zijn eigen segment ontstegen.
Deels is Hyundai hier zelf schuldig aan, doordat
de Koreaanse gigant in 2004 met de Tucson
kwam, die niet zo ver onder de grotere suv werd
geplaatst. Dus zit de nieuwe Santa Fe niet meer
in het populaire (lees: goedkope) segment maar
stijgt hij nu boven auto’s uit als de Chevrolet
Captiva en Opel Antara, Kia Sorento, Mitsubishi
Outlander Sport, Nissan X-Trail en misschien
zelfs wel de Toyota RAV4. Onze testauto, de 2.2
CRDi StyleVersion, die op de prijslijst voor 
€ 39.795,- vermeld wordt, komt voorzien van
4WD, automaat en ESP op een respectabele prijs
van € 46.480,-.
Het nieuwe, zeer uitgebalanceerde ontwerp
staat mijlenver van de eerste Santa Fe die overi-
gens zes jaar lang goed is verkocht. De nieuwe
toont nu veel chiquer en duurder dankzij een
voornamer front met nette koplampunits, even-
wichtige, mooie gladde flanken en een strakke
achterplecht die met name positief opvalt door
de goed gevormde achterlichten en de afwezig-
heid van storende opsmuk. Een bescheiden gril-
le, afgeplatte wielkastverbreders, beschaafde 17”
lichtmetalen wielen, mistlampen in de voor-
bumper en twee vette uitlaten achter, zijn geraf-
fineerde details. In de duurdere Dynamic- en
Style-modellen zijn de voorste zijruiten licht
getint, maar is de rest veel donkerder. Verkocht
als ‘Privacy glass’ staat het naar onze smaak een
tikje mafiosi. De StyleVersion krijgt chromen
deurgrepen en een dakspoiler mee, dakrails
komen standaard op de twee duurdere versies

en zijn op de basis ActiveVersion als extra te
bestellen.

Internationale motor
Onder de hoge motorkap ligt een internatio-
naal samengestelde turbodiesel. Het is een
gloednieuwe motor die ook in de Sonata wordt
toegepast. De basis van deze diesel ligt bij VM
in Italië en Mitsubishi, maar dan praten we
over lang geleden en bovendien betrof dat een
2.0 liter unit. De Zuidkoreanen hebben ’m een
aantal jaren gebruikt en daarna gestaag door-
ontwikkeld. Inmiddels is er zoveel aan gewij-
zigd en vernieuwd dat het een compleet nieu-
we motor uit eigen huis is geworden waar de
Koreanen trots op mogen zijn. Deze nieuwe tur-
bodiesel ligt dwars voorin de Santa Fe en drijft
in principe de voorwielen aan. Maar Hyundai
levert de Santa Fe uiteraard ook met de optie
van 4WD, een van de vele extra’s op onze test-
auto.
De viercilinder 2.2 liter turbodiesel is van het
common-rail type met directe inspuiting. Hij
heeft een cilinderinhoud van 2188 cm3, verkre-
gen door een boring x slag-verhouding van 87 x
92 mm. De turbocompressor heeft een variabele
geometrie en een interkoeler. Het vermogen
van deze kwieke diesel met bovenliggende nok-
kenassen en vier kleppen per cilinder, bedraagt
110 kW bij 4000 t/min en hij levert een maxi-
mum koppel van 335 Nm waarvan een groot
gedeelte al bij 1800 t/min beschikbaar is. Je
kunt gerust spreken van een heerlijke, rustige

motor die ook bij zware arbeid zelden de rust
in de cabine verstoort. De motor laat zich bij
langzaam rijden, bijvoorbeeld in de stad, wel
zacht grommend horen maar hij is verder voor-
al op z’n best bij een constante snelheid tussen
120 en 140 km/h. Hij draait dan heel relaxed z’n
toeren (2300 t/min bij 120 km/h) en je hoort
niet veel meer dan bandengeroffel. Dankzij het
fraaie koppel is hij in de stad een vlotte jongen
en ook op de buitenweg snel inhalen kost de
Santa Fe totaal geen moeite. De vijftrapsauto-
maat schakelt onmerkbaar. Wie handbediening
wil kan dat met de pook doen, door deze voor
opschakelen naar voren te duwen en voor
terugschakelen iets naar achteren te trekken.
Maar waarom zou je…

Alle ruimte
De Santa Fe groeide in alle richtingen en ook
de wielbasis profiteerde daarvan mee met een
extra 8 cm. Die ruimte is het interieur ten
goede gekomen, want ten opzichte van de ook
al niet zo krappe vorige versie is de nieuwe auto
een aangenaam stuk ruimer geworden.
Hyundai gaf ons de StyleVersion mee met een
prachtige gaatjeslederenbekleding met rode
piping die je doorgaans alleen op zeer dure
auto’s als Jaguars tegen komt, automaat, 4WD
en allerlei ander lekkers. Zowel voor als achter
heb je meer dan voldoende ruimte in de lengte
en in de breedte. Het leren interieur geeft een
gevoel van luxe, en zelfs de nep aluminium
panelen op de middenconsole en de portieren

Precies een jaar geleden verscheen de nieuwe Santa Fe,

die het ruim zes jaar oude model doeltreffend verving.

De uitstraling is niet alleen een stuk deftiger geworden,

ook groeide de nieuwe Hyundai in formaat. Door deze

upgrading werd hij wel een klasse duurder. Wij reden

met de 2.2 CRDi Automaat.

AUTO
Test Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD Automaat

Topkwaliteit
uit Korea

Foto’s: Jan Lieftink

Een onopvallende, uitgebalanceerde achterkant
voorzien van twee stoere ovale uitlaateindstukken.

Santa Fe: suv met klasse
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interieur zit vol met handige bekerhouders
waarvan twee verlichte voorin, vakken en bak-
ken, portiertassen en in de koffer een handig
netje om spullen vast te houden. Het gereed-
schap ligt netjes in de vloer, het reservewiel in
een lade daaronder. Bij de zeer complete stan-
daarduitrusting van deze StyleVersion horen
een beperkte boordcomputer en alle eerder
genoemde zaken behalve de 4WD en de auto-
maat. Kleine zaken die we niet willen vergeten
zijn cruise control, stoelverwarming voorin, een

zien er nog goed uit. Dat geldt ook voor de
meeste andere materialen en toegepaste kleu-
ren. Een prima werkomgeving waar je het vele
uren in kunt uithouden en die je het gevoel
geeft van een veel duurdere auto van een exclu-
sief merk. De voorstoelen zijn elektrisch bedien-
baar, de stuurkolom (met lederen stuurwiel)
kan alleen kantelen, op z’n Amerikaans. De
stuurstoel kan ook kantelen en verder
hoog/laag worden versteld en deze heeft tevens
een elektrische lendensteun. Met het standaard-

meubilair is van alles mogelijk: van vijfper-
soons tot tweepersoons en zelfs tot een tweeper-
soons bed. Als optie is een derde zitrij van twee
stoelen te bestellen.
Het instrumentarium is helder en goed aflees-
baar en bestaat uit een ronde snelheidsmeter
en dito toerenteller en verder een combimeter
voor brandstof en temperatuur. Op de midden-
console zitten de radio/cd, climate control met
links/rechts instelbare temperatuur en daar
onder de schakelaar voor de 4WD Lock. Het

De achterbank kan in 60/40 delen worden omge-
klapt of platgelegd, de rugleuningen zijn verstel-
baar.

De Santa Fe heeft een
lekkere werkplek met

de belangrijkste bedie-
ning rond en op het

stuurwiel. Zoals links
de knopjes voor de
audio en rechts die

voor de cruise control.

Nog niet eerder zag de Santa Fe er zo beschaafd uit als in deze
nieuwste versie. De suv groeide in formaat, prijs en aanzien.

Het interieur van deze Santa Fe ademt klasse. Prachtig
leder, gepast gebruik van ‘hout’ en ‘aluminium’ panelen.
De Koreaanse afkomst is niet zichtbaar.

De middenconsole biedt plaats aan
de radio/cd en de climate control
met links-rechts gescheiden tempe-
ratuurregeling.

De selecteur van de
automaat kan ook in
de manual mode wor-
den gezet en dan voor
opschakelen naar voren
en voor terugschakelen
naar achteren worden
bewogen.
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Elke 15.000 km of jaarlijks onder-
gaat de Santa Fe een kleine ser-
vicebeurt met oliewissel, ook de
diesels. Voor de benzinemodellen
is een 5W40, API SJ of hoger
voorgeschreven en de diesels ver-
langen een 5W40, C3, API CF4 of
hoger. Groter onderhoud vindt
elke 30.000 km (of 2 jaar) plaats.
Dan krijgt de Santa Fe onder
meer een schoon luchtfilter en
interieurfilter. De bougies hou-
den het 90.000 km vol. Bij die
servicebeurt is ook de distributie-
tandriem aan de beurt. Alle
motoren zijn uitgerust met een
tandriem. De transmissies zijn
voor het leven gesmeerd.

AUTO 
Test Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi VGT 4WD Automaat

een aircogekoelde bak tussen de voorstoelen.
Qua passieve veiligheid noemen we voor- en zij-
airbags voorin, gordijnairbags voor en achter en
actieve hoofdsteunen voor. Bij het actieve deel
horen ABS en EBD, ESP is een niet al te dure
optie van € 995,-. Navigatie staat niet in de prijs-
lijst maar is wel te koop. Hyundai levert intro-
ductiepakketten waarin bijvoorbeeld de auto-
maat tijdelijk slechts € 995,- kost.

Stabiel en rustig
De Santa Fe is standaard een aan de
voorwielen aangedreven auto, en de
meeste Europese kopers bestellen ’m
ook als zodanig. Heb je de 4WD dan verdeelt
deze de aandrijfkrachten naar rato over de voor-
en achterwielen en bij dikke sneeuw of in
zwaar terrein kan met de 4WD Lock-knop de
vaste 50/50 aandrijfverdeling worden ingescha-
keld. Deze zet zichzelf boven 30 km/h weer
geleidelijk uit of je drukt daartoe zelf de scha-
kelaar weer in.
De aandrijving van onze testauto verloopt
onmerkbaar. Het enige wat je als bestuurder
merkt is een uitermate stabiele auto die zelfs in
snellere bochten nog veilig aanvoelt en die ook
niet overmatig overhelt. Het onderstel bestaat
voor uit MacPherson-veerpoten en achter uit
een multilinkophanging. De Santa Fe stuurt
lekker vlezig en dus niet te licht en hij gedraagt
zich als een zeer comfortabele, veilige en
uiterst competente auto voor dagelijks gebruik
en voor lange, ontspannen reizen. ●

Dick Schornagel

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave)..........................110 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave) ..............................335 Nm bij 1800 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: 8,8 sec. ............0-100 km/h: 12,6 sec. ......80-120 km/h: 9,6 sec.

Geluidsmetingen:

80 km/h: 61 dB(A) .............. 100 km/h: 65 dB(A)............120 km/h: 69 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ........................................................................10,4 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................6,7 liter op 100 km

Combinatierit: ..............................................................8,1 liter op 100 km

Gemiddeld testverbruik: ............................................10,1 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................179 km/h

Twee zaken
maken het

bezitten en rijden
van de nieuwe Santa
Fe zeer aangenaam.
Allereerst de vlotte,
stille en zeker niet
onzuinige turbodie-
sel, die haast voor
deze auto geboren
lijkt. Het tweede
pluspunt is de luxe
van het mooie lede-
ren interieur in de
StyleVersion. Dit
zorgt dat deze suv
samen met talloze
kleine verzorgde
details duurder over
komt dan hij is.

Modelserie en prijzen
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 2WD ActiveVersion: ......................€ 32.795,-

Hyundai Santa Fe 2.7i V6 2WD DynamicVersion: ..................€ 34.295,-

Hyundai Santa Fe 2.7i V6 2WD StyleVersion: ........................€ 36.895,-

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi VGT 2WD ActiveVersion: ............€ 35.695,-

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi VGT 2WD DynamicVersion: ........€ 37.195,-

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi VGT 2WD StyleVersion: ..............€ 39.795,-

ABS/EBD: ......................................................................................standaard

Remassistent: ..............................................................................standaard

ESP: ........................................................................................optie (€ 995,-)

Zij-airbags:....................................................................................standaard

Gordijnairbags: ............................................................................standaard

Cruise control:..............................................................................standaard

Regensensor: ..................................................................standaard op Style

Xenon-verlichting: ................................................................niet leverbaar

Handbediende airconditioning: ................................standaard op Active

Automatische klimaatregeling: ................standaard op Dynamic en Style

Elektrische ramen: ......................................................................standaard

Elektrisch schuif/kanteldak:................................................optie (€ 995,-)

Audiosysteem:..............................................................................standaard

4WD: ..................................................................................optie (€ 2.895,-)

Automatische transmissie: ..............................................optie (€ 1.995,-)

Lederen bekleding: ........................................................standaard op Style

Derde zitrij: ..........................................................................optie (€ 795,-)

Greenib Car

☎ (0252) 24 03 40

www.hyundai.nl

bol extra spiegeltje om de kinderen in de gaten
te houden maar ook goed voor het elimineren
van een dode hoek, een zonnebrilhouder en
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De 2.2 liter turbodiesel met common-rail is een eigen ontwikke-
ling. Heerlijk om mee onderweg te zijn!

Een zesci-
linder die-

sel zou als optie
deze Santa Fe nog
waardevoller kunnen
maken en dat er af-
fabriek geen naviga-
tie leverbaar is, vin-
den we eveneens
een minpunt.
Inbouw achteraf bij
de dealer van een
Kenwood-systeem
kost € 2.999,- exclu-
sief montage. Ook
jammer dat ESP een
optie is

Traditioneel onderhoud
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