hybrid

התמונות להמחשה בלבד

העולם משתנה.
יונדאי  IONIQהחדשה עושה שימוש בכח חשמלי כדי לספק
ביצועים מעולים ,בשילוב עם עיצוב אווירודינמי מוקפד ,מערכות
בטיחות מתקדמות ,מקסימום חיסכון בדלק ומינימום פליטת מזהמים.
מהיום כבר לא צריך להתפשר.
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טכנולוגיית
הנעה מתקדמת
 / IONIQ / 4התמונות להמחשה בלבד

 IONIQמגיעה עם מנוע הזרקת דלק ישירה ( )GDIבנפח
 1.6ליטר הפועל בשילוב עם מנוע חשמלי מתקדם וסוללת
ליתיום-יון פולימר ,ההספק המשולב עומד על  141כ״ס.
הכח עובר לגלגלים הקדמיים באמצעות תיבה דו-מצמדית
בת שישה הילוכים ( ,)DCTהשילוב של המנועים מאפשר
להגיע למקסימום ביצועים ומינימום פליטת מזהמים.

מנוע  Kappaעם הזרקת בנזין ישירה
מתחת למכסה המנוע של  IONIQפועמים שני לבבות כאחד :מנוע חשמלי עם הספק של
 32קילו וואט ומנוע הזרקת דלק ישירה ( )GDIבנפח  1.6ליטר .הטכנולוגיה המתקדמת של
המנוע מאפשרת לו לפעול ביעילות רבה ,תוך פליטה נמוכה במיוחד של מזהמים .בעת
נסיעה ,משלבת מערכת ההנעה את שני המנועים באופן בלתי מורגש ומספקת ביצועים
מעולים (הספק מרבי של  141כ״ס) ,בד בבד עם צריכת דלק נמוכה במיוחד.

מערכת ניהול אנרגיה מתקדמת
מערכת ניהול הסוללה המתקדמת אוספת ומנתחת מידע באופן רציף אודות
מסלולי הנסיעה ,סגנון הנהיגה והרגלי הנהג ,במטרה להגיע לניהול אופטימלי
של צריכה ושל אחסון האנרגיה .אלגוריתמים מתוחכמים מופעלים כדי לספק
את המעבר החלק בין הנעה חשמלית להנעה ממנוע הבעירה הפנימית
וצבירה של אנרגיית הבלימה אל תוך הסוללה.
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הרכב ששומר עליכם

בלימה אוטונומית של הרכב במצבי חירום
שילוב של מצלמה ורדאר לזיהוי כלי רכב והולכי רגל,
ועצירה אקטיבית של הרכב במצב חירום.

 / IONIQ / 6התמונות להמחשה בלבד  /מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין

 7כריות אוויר
הנהג והנוסעים נהנים מהגנה מתקדמת הודות ל 7-כריות אוויר :שתי כריות אוויר
חזיתיות לנוסעים מלפנים ,כרית אוויר לברכי הנהג ,שתי כריות צד במושבים הקדמיים
ושתי כריות ווילון הנמתחות לכל אורך תא הנוסעים ומגינות מפני תאונת צד.
7 / IONIQ

הרכב ששומר עליכם

בטיחות מעל הכל

*(BSD) Blind Spot Detection
התראה על רכב ב״שטח מת” המסייעת בעקיפה בטיחותית יותר.

 - LKAS Lane Keeping Assist Systemסיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה
הכולל חיווי בלוח השעונים ,צפצוף קולי ותיקון אקטיבי בעת סטייה מנתיב הנסיעה.

 / IONIQ / 8התמונות להמחשה בלבד  /מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין  */בחלק מהדגמים

 - SCC Smart Cruise Controlמערכת בקרת שיוט חכמה עם מנגנון זחילה בפקקים
המגיבה בהתאם לתנאי הכביש ,מאטה בעת הצורך לפי מהירות הרכב מלפנים
ומאיצה בחזרה למהירות שהוגדרה.

חיישני חנייה אחוריים מקוריים עם אפשרויות כיוונון עוצמה*
המסייעים בחניה קלה ובטיחותית יותר.
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מרכז כובד נמוך
הודות לכך שסוללת המנוע החשמלי מותקנת
בתחתית המרכב ,ל IONIQ -מרכז כובד נמוך
באופן יוצא מן הכלל .עובדה זו הופכת את
הנהיגה ב IONIQ -לייחודית ומהנה.

מתכות חזקות ומתקדמות
השימוש בסגסוגות מתכת חזקות ומתקדמות הורחב ל53%-
מחלקי השלדה והמרכב .הדבר מאפשר הפחתת משקל
והעצמת הקשיחות המבנית ,לשיפור הבטיחות.
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הטוב משני העולמות

Kappa 1.6L Atkinson-cycle GDI engine
מנוע בנזין Kappa

ההנעה ההיברידית מאפשרת לכם ליהנות מהשקט של האנרגיה החשמלית כאשר הרכב עומד או נע
במהירות נמוכה .כשנדרש כוח הנעה גדול יותר ,מנוע הבנזין יופעל באופן אוטומטי ויחד עם המנוע
החשמלי יאפשר נהיגה נמרצת וחסכונית .מערכת ההנעה ההיברידית החכמה תנצל את תנועת גלגלי
הרכב בירידה או בבלימה לטעינת סוללת ההינע ,ובכך להבטיח לכם אנרגיה חשמלית זמינה.
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Shaped by
the wind
ליהנות מחווית נהיגה בעיצוב אווירודינמי מתקדם הכולל מראה
חדשני ,שימוש בחומרים איכותיים ותאורה מתקדמת עם פנסים
ראשיים מסוג  .*LEDמקדם הגרר הנמוך והיעיל מאפשר הנאה
מחווית נהיגה חרישית ומפנקת לצד חיסכון בצריכת הדלק.
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עיצוב עד הפרטים הקטנים
ידיות בציפוי כרום*

גריל קדמי
גריל משושה  -חותמת עיצובית מוכרת של יונדאי
מצויד במדפים מבוקרי מחשב שנסגרים באופן
אוטומטי כדי לשפר את האווירודינמיות

תאורה בטכנולוגיית *LED

עיצוב היי-טקי מסוגנן עם נורות
המספקות מקסימום תאורה ובאותה
העת מפחיתות את צריכת האנרגיה
LED

מראות מתקפלות עם
תאורת הכוונה*
הכוללות חיווי למערכת
זיהוי שטח מת*

חלונות כהים PRIVACY GLASS

חישוקי סגסוגת קלה מעוצבים בקוטר ״ 17
כונס אוויר קדמי כולל
תאורת LED DRL

ספויילר אחורי עם פנס בלימה

תאורת  LEDאחורית*
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Driving Device
העיצוב המוקפד של החלל הפנימי ב IONIQ -נועד לאפשר חווית משתמש מיטבית בזמן הנהיגה.
העיצוב משלב אלגנטיות ופשטות תוך שימוש בחומרים איכותיים ונעימים למגע ,לצד חדשנות טכנולוגית
הכוללת שפע של שירותים מתקדמים כמו מערכת מולטימידה מקורית מתקדמת וגלגל הגה קטום
המשווה לרכב מראה ספורטיבי ובאותה העת מקל על הכניסה והיציאה ממושב הנהג.

מערכת מולטימדיה מקורית “ 8
עם אפשרות חיבור למערכת  Apple CarPlayו*Android Auto -

לוח שעונים  Super Visionבגודל “ 7
בעיצוב משתנה בהתאם למצבי הנהיגה

הגה D-cut
גלגל הגה קטום בעיצוב ספורטיבי

לוח המחוונים מציג מידע שימושי ותוכנן לאפשר שימוש
אינטואיטיבי .מד המהירות בעל עיצוב חדשני תלת מימדי.
כל זאת בכדי לאפשר חווית משתמש מיטבית**

 / IONIQ / 18התמונות להמחשה בלבד  */באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות **בחלק מהדגמים
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מצב ספורט
להרגיש את השינוי המיידי ברכב

מצב D
אוטומטי  +מצב ECO

היגוי קשיח יותר

תגובת הילוכים מהירה

מצב S
אוטומטי  +מצב ספורט

מחוון ספורט דיגיטלי*

מערכת בקרת אקלים מפוצלת
המאפשרת לווסת את מיזוג האוויר באופן מותאם אישית ,עם אפשרות לנטרול מיזוג האוויר במושב לצד הנהג ,וכן פתחי מיזוג למושב האחורי.

מצב ECO

מהירות העברת הילוך

מצב ספורט

עוצמת לחיצה על הדוושה
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מפרט טכני

43.5
17.3

תיבת הילוכים
 6הילוכים אוטומטית

סוג

כפולת מצמדים ()DCT

יחסי העברה
ראשון

3.867
2.217
1.371
0.93
0.956
0.767
5.351

שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
אחורי

עצמאיים

אחורי

מסוג Multi-Link
225/45 R17

צמיגים
גלגל חלופי

זמני

ביצועים*
תאוצה  0-100קמ"ש (שניות)
מהירות מרבית (קמ"ש)

11.1
185

צריכת דלק (ליטר 100/ק”מ)*

3.6
3.8

עירוני
בין עירוני
סוללה
סוג

LITHIUM-ION
POLYMER

הספק ()Kw/h

1.56

הגה
מוגבר חשמלי משתנה בהתאם
למהירות הנסיעה
סיבוב רדיוס (מטר)

+

5.3

5
7
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שנות אחריות על הרכב

או  100,000ק”מ ,עפ”י המוקדם מביניהם.

שנות אחריות
על המערכת ההיברידית

או  150,000ק”מ ,עפ”י המוקדם מביניהם.

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ.
לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם או
תיאום נסיעת מבחן חייגו*3805 :
או היכנסו לאתר האינטרנט
www.hyundaimotors.co.il

* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה,
ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

Premium

מומנט (סל”ד/קג”מ)
מנוע חשמלי
הספק (כ”ס)
מומנט (קג”מ)

1,580
97 X 72
105/5,700
15.0/4,000

קדמי

Supreme

סוג
נפח מנוע (סמ"ק)
קדח/מהלך (מ"מ)
הספק (סל”ד/כ”ס)

הזרקה ישירה GDI

מתלים
עצמאיים מסוג מקפרסון

מרווח מהקרקע מינימאלי
מרווח רגלים מושב קדמי
מרווח רגלים מושב אחורי
מרווח ראש מושב קדמי
מרווח ראש מושב אחורי
מרווח כתפיים מושב קדמי
מרווח כתפיים מושב אחורי
מרווח מותניים מושבים קדמיים
מרווח מותניים מושבים אחוריים
נפח תא מטען (ליטרים)
נפח תא מטען עד גובה התקרה (ליטרים)
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים)
משקל עצמי (ק"ג)
משקל כללי מורשה (ק”ג)
קיבולת מיכל דלק (ליטרים)

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+
+

* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.

Premium

מנוע בנזין

Supreme

מומנט משולב (קג”מ)

דיסק מאוורר
דיסק

 7כריות אוויר
 2כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע
 2כריות אוויר צד לנהג ולנוסע
 2כריות אוויר וילון צידיות
כרית אוויר ברכיים לנהג
 - AEBבלימה אוטונומית של הרכב
במצבי חירום עד  80קמ"ש
בלימה אוטונומית בזיהוי הולכי רגל עד  70קמ”ש
 - LKASמערכת סיוע אקטיבית לשמירה על
נתיב הנסיעה
 - BSDמערכת להתראה על רכב בשטח מת
 - SCCמערכת בקרת שיוט חכמה בעלת
מנגנון זחילה בפקקים
 - RCTAהתראה על רכב חוצה מאחור
 - HBAמערכת למעבר אוטומטי בין אור
גבוה לנמוך
 - DAAמערכת התראה על עירנות הנהג
 - EBDמערכת אלקטרונית לחלוקת כח בלימה
 - ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
 - ESPמערכת בקרת יציבות
אפשרות לביטול כרית אוויר לנוסע
 - TPMSמערכת בקרת לחץ אוויר לכל גלגל בנפרד
אפשרות לנעילת דלתות אוטומטית בתחילת
נסיעה
אפשרות לנעילת דלתות אוטומטית
בשילוב הילוך D
נטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן תאונה
נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות
חגורות בטיחות בעלות  3נקודות עיגון בכל
המושבים
התראה לחגורת בטיחות בכל המושבים
קורות חיזוק בדלתות
נקודות עיגון למושב תינוק ISOFIX

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

מערכת מולטימדיה מקורית " 8מתקדמת
עם אפשרות חיבור ,Android Auto
*Apple CarPlay
דיבורית BT
מצלמה אחורית
כפתור  VIEWלהפעלת מצלמה אחורית
שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
 +דיבורית  BTוצג נתוני נסיעה
מגביל מהירות הנשלט מגלגל ההגה
תצוגת נתוני מנוע ומערכת היברידית
במסך המולטימדיה
כיוון מראות חשמלי
קיפול מראות חשמלי
פנסי איתות במראות
תאורת יום DRL-LED
חלונות כהים PRIVACY GLASS
מערכת בקרת אקלים מפוצלת
אפשרות לנטרול מיזוג אוויר במושב לצד הנהג
ופתחי מיזוג לנוסעים במושב האחורי
מפתח חכם  -התנעה ללא מפתח
מפתח חכם  -פתיחת דלתות קדמיות ותא
מטען ללא מפתח
מצב נהיגה SPORT
מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה
 4רמקולים  2 +טוויטרים
שני שקעי  + 12Vשקע USB
שקע  USBלטעינה מהירה בתא שבין
המושבים הקדמיים
תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות
לבקבוקים
תאורת תא מטען
ספוילר אחורי עם תאורת בלימה LED
פסי קישוט כרום בחלונות וידיות

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
-

+
+
+

משענות ראש קדמיות מתכווננות לגובה,
קדימה ואחורה
 - EPBבלם יד חשמלי
 - AUTO HOLDמערכת אוטומטית לבלימת
הרכב בעת עצירה
 2סוככי שמש עם מראות מוארות
מתקן לאחיזת כוסות קדמיים
משענת יד במושב האחורי עם
מקום לכוסות
לוח שעונים עם צג מידע דיגיטלי
לוח שעונים  Super Visionבעיצוב משתנה
בהתאם למצבי הנהיגה
חישוקי סגסוגת
הגה מתכוונן לגובה ולעומק
גלגל הגה וידית הילוכים מעור
תא למשקפי שמש
חיישן אורות
ריפודי בד מהודרים
צבע ריפוד משתנה בהתאם לצבע חיצוני
מושב נהג עם כיוונון חשמלי
כרית ניפוח לגב
מושב נוסע קדמי עם כיוונון לגובה
פנסים אחוריים
פנסים ראשיים LED
חיישני חנייה אחוריים מקוריים עם
אפשרויות כיוונון עוצמה
תאורת ידיות קדמיות על ידי חיישן
קרבה למפתח
תאורת אווירה
אנטנת סנפיר חיצונית בגג
מערכת להנעת חירום
LED

Premium

הספק משולב (כ”ס/סל”ד)

5,700/141
27

מערכת כפולה מוגברת
קדמיים
אחוריים

אורך
רוחב
גובה
מרווח סרנים

4,470
1,820
1,450
2,700
140
1,136 / 1,073
800 / 906
994
950
1,425
1,396
1,366
1,344
456
563
1,518
1,420
1,870
45

Supreme

יחידת כוח

בלמים

מידות (מ"מ)

מפרט בטיחות

אבזור

אבזור

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

-

-

+

"17

"17

+
+
+
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+
+
+
-

+
+
+
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+
+
+
+

-

+

+

+

+
+

+
+
+

27 / IONIQ

צבעי הרכב

אפור

שחור

Phantom Black

כסוף כהה

Electric Shadow

לבן

Fluidic Metal

גרניט

Polar White

אפור עכבר
Iron Gray

כחול מטאלי

Intense Blue

Liquid Sand

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוספקט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס .יתכנו הבדלים בין התיאור ,הנתונים והתמונות המובאים
במפרט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו ,הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים ,הציוד והמערכות הנלוות .כמו כן ,יתכנו הבדלים בדגם מסוים ,בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת.
אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים ,הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל ,להוסיף,
לשנות ולשפר ,ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט .כל התמונות הינן להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ,ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

481-246

 Premium FLאוטו' IONIQ

7

481-247

 Supreme FLאוטו' IONIQ

8

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

דגם
Supreme FL ,Premium FL ,IONIQ Hybrid

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק״מ*

עירוני

3.6

בינעירוני

3.8

דרגות זיהום אוויר

2

זיהום מירבי  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15זיהום מזערי
*נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת מעבדה .תקן EC 715/2007
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

דוד ויוסף

זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמות רוורס
חיישני חגירת חגורות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
זיהוי תמרורי מהירות

 7כריות אוויר
מערכת בקרת סטייה מנתיב
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת חירום
ניטור מרחק מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל

זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמות רוורס
חיישני חגירת חגורות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
זיהוי תמרורי מהירות

מקרא:

ILC20IE

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורPremium :

 7כריות אוויר
מערכת בקרת סטייה מנתיב
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת חירום
ניטור מרחק מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורSupreme :

אוקטובר 2020

קוד דגם

תיאור דגם

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי

רמת
בטיחות
נמוכה

