
   It’s about power



הרגל כבר על 
 הדוושה,

i30N הכירו את
רכב הספורט שנולד בקוריאה ופותח בגרמניה, נושא 
בגאווה את לוגו הספורט האולטימטיבי, כיאה לחווית 
הנהיגה הספורטיבית. להרגיש על מסלול המירוץ גם 

בנסיעה שגרתית.

חווית הנהיגה העוצמתית של יונדאי i30N, מאיצה את 
הדופק ומרגשת בכל נסיעה. רכב הספורט החדש של 

יונדאי על כל תכונותיו, מאפשר הנאה מושלמת מביצועי 
מנוע עוצמתי לצד הנוחות הנדרשת בעת נסיעה יומיומית.
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העוצמה שבמנוע

יונדאי i30N, עם מנוע טורבו 2.0 ל' בעל הזרקה ישירה, 
המספק נתונים עוצמתיים של 275 כ״ס וכוח זמין להאצה 

 .overboost-בתוספת של 7% עד 38.5 קג"מ ב 
 עם הנעה קדמית, תיבת 6 הילוכים ידנית עם מתאם
 קרבון ומצמד עוצמתי, מהלכי גיר קצרים המייצרים
תאוצה מיידית כראוי לחויית נהיגה ברכב ספורט.

לחווית נהיגה שלא הכרתם.

27536
T-GDi 2.0 מנוע בנזין

קג״מכ״ס
1,450 - 4,700 סל״ד6,000 סל״ד

Speed
Up
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להיות בטוחים עם 
Hyundai SmartSense

 יונדאי-i30N עם מערכות הבטיחות המתקדמות
ביותר שנועדו להבטיח מקסימום בטיחות ושלווה.

 מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה
)LKA( לסיוע בשמירה על נתיב הנסיעה

מערכת לסיוע אקטיבית   בשמירה   על   נתיב   הנסיעה ,  
המתריעה על סכנה בנהיגה מעל 60 קמ״ש. המערכת 

 כוללת   חיווי   בלוח   השעונים ,  התראה   קולית   ותיקון 
 אקטיבי   של   ההגה .                                                                                                                

בלימה אוטונומית של הרכב במצבי חירום 
)AEB( וזיהוי הולכי רגל

מערכת אקטיבית מתקדמת, המזהה כלי רכב והולכי רגל, 
ומאפשרת בלימה אוטונמית של הרכב במקרי חירום.

)DAA( מערכת התראה על עירנות הנהג
 מערכת המזהה סימני עייפות אצל הנהג ומתריאה

על כך במטרה לייעץ לנהג לקחת הפסקת התרעננות.

 מערכת למעבר אוטומטי בין אור
)HBA( גבוה לנמוך

 החלפה אוטומטית בין אור גבוה לנמוך בהתאם
 לתנאי הדרך, מונעת סינוור רכבים ומגבירה את

הבטיחות בנהיגת לילה. 

/ מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין 

Maximum
Safety
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עיצוב ספורטיבי מרשים
ליונדאי i30N חזות אגרסיבית וספורטיבית 

  .N-הכוללת גריל מעוצב הנושא בגאווה את לוגו ה
גלגלי "19 עוצמתיים ובלמים איכותיים הכוללים 

קליפרים אדומים כיאה לרכב ספורט אמיתי. 

מבט מבחוץ
גימור מלוטש של ספוילר כפול המשולב 
 LED-עם  פנסי בלימה ייחודיים. פנסי ה

משלימים את המראה האגרסיבי-ספורטיבי 
של הרכב.

Feel the
Feeling
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מבט מבפנים
תא הנהיגה ב-i30N עוצב בצורה ארגונומית על מנת לשרת 

את צרכי הנהגים ברכב באופן נוח. מסך המידע המרחף 
מציג בצורה אופטימלית את כל נתוני הנסיעה הכוללים 

צריכת דלק, ביצועי מנוע, סל״ד, בקרת טורבו והאצה.

יונדאי i30N דואגת שתשארו מחוברים לכל מה שחשוב 
באופן אינטואיטיבי ופשוט, הודות למערכת מולטימדיה 
מקורית על גבי מסך מגע חכם "8 עם אפשרות חיבור 

.*Android Auto ,Apple Carplay למערכת

בקרת נהיגה מושלמת 
בהתאם לתנאי הדרך ועומס התנועה ניתן לבחור בין 5 מצבי נהיגה: אקו )ירוק(, 

רגיל, ספורט, N )למקסימום ביצועים( ואישי )המותאם לצרכים שלכם(. בחרו 
במצב הנהיגה המתאים או הפעילו את N לקבלת ביצועים מקסימליים.

 כל מצב משנה את התנהגות המנוע כך שניתן לשלוט במתלי הרכב, 
ביציבות הרכב )ESC(, בצליל המנוע ותצורת הנהיגה.

Full
Control

להשאר מחוברים 
בכל נסיעה

/ * באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות      1011 / התמונות להמחשה בלבד 



* לפי נתוני יצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

בלמים
דיסקים מאווררים קדמי

דיסקיםאחורי

אחוריקדמימתלים

עצמאיים מסוג 
מקפרסון

עצמאיים מסוג 
Multi-Link

מערכת ECS - בולמים אדפטיבים מנוהלי 
מחשב, בעלי מנגנון לכיול משתנה.

תיבת הילוכים
ידניתסוג 

יחסי העברה
3.083ראשון

1.931שני
1.696שלישי
1.276רביעי

1.027חמישי
0.854שישי
3.588אחורי

(R/1/2) 4.333סופי
3.250 (3/4/5/6)

הגה חשמלי

 סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה, 
MDPS מוגבר כוח חשמלי

ביצועים

6.1תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)*

250מהירות מירבית (קמ"ש)

HatchbackFastbackצריכת דלק*

9.710.6עירוני (ליטר/100 ק"מ)

5.76.1בינעירוני (ליטר/100 ק"מ)

7.17.8משולב (ליטר/100 ק"מ)

מידות )מ"מ(
HatchbackFastback

4,3354,455אורך 

1,795רוחב 

1,4471,419גובה 

2,650מרווח סרנים 

132מרווח קרקע מינימאלי

1,073מרווח רגליים מושבים קדמיים

883875מרווח רגליים מושבים אחוריים

994979מרווח ראש מושבים קדמיים

977950מרווח ראש מושבים אחוריים

1,4271,427מרווח כתפיים מושבים קדמיים

1,4061,367מרווח כתפיים מושבים אחוריים

381436נפח תא מטען (ליטר)

 נפח תא מטען (ליטר)
1,2871,337בקיפול מושבים

1,5041,520משקל עצמי (ק"ג)

1,950משקל מקסימלי (ק"ג)

5.8רדיוס סיבוב מינימאלי

50קיבולת מיכל דלק (ליטר)

*CO2 ערכי פליטתHatchbackFastback

 CO2 ערכי פליטה 
163178משולב (גרם/ק"מ)

בנזין 2.0 טורבומנוע
275 כ״ס

e-CVVTסוג

16שסתומים

1,998נפח מנוע (סמ"ק)

X 86 86קדח X מהלך (מ"מ)

9.5:1יחס דחיסה

275/6,000הספק (כ"ס/סל"ד)

36/1,500-4,700מומנט (קג"מ/סל"ד)

צמיגים וחישוקים

R19 Y 235/35צמיגים

סגסוגת "19חישוקים

זמניגלגל חלופי

להיות תמיד בשליטה
עם טכנולוגיה מתקדמת המאפשרת אחיזת כביש טוטלית 
ויציבות מקסימלית, תהנו משליטה ברכב בכל פיתול בדרך.

יונדאי i30N מתעלה בביצועים בין היתר בזכות טכנולוגיית 
ה-eLSD המאפשרת לנוהגים שליטה בכניסה לסיבוב בזכות 

חלוקת כוח נפרדת לכל גלגל כמו ברכב מרוץ, מערכת 
ההנעה העוצמתית של ה-i30N מאפשרת האצה ממצב 
נייח למהירות מקסימלית באפס זמן. העברת ההילוכים 

המתקדמת מאפשרת ביצועים מושלמים.

     Burst of 
Adrenaline
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תכלת
Clean Slate

כחול בהיר
Performance Blue

אדום
Engine Red

שחור
Phantom Black

אפור
Micron Gray

לבן
Polar White

צבעי הרכב

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

אבזור

+ מערכת סאונד אקטיבית

+ דוושות אלומיניום

+ תאורה קדמית עם חיישן ערפל

+ חיישן גשם 

+ בקרת אקלים עם פונקציה אוטומטית 
להפשרת אדים

+ Privacy Glass שמשות אחוריות כהות

+ משענת יד קדמית עם תא אחסון

+ משענת יד אחורית עם מחזיק כוסות

+ מחזיקי כוסות קדמיים

+  מראות חשמליות, מתכוונות, 
מחוממות מתקפלות

+ סוכך שמש עם מראות פנימיות

מפרט בטיחות

+כריות אויר קידמיות לנהג ולנוסע

+כריות צד - לנהג ולנוסע

+כריות וילון קדמיות ואחוריות

+כרית ברכיים לנהג

+אפשרות לביטול כרית אויר לנוסע

+חיישן כריות אוויר הקפי

+משענות ראש אקטיביות

+AEB מערכת לבלימה אוטונומית בעת חירום

 LKA מערכת אקטיבית המסייעת
בשמירה על נתיב הנסיעה

+

+DAA סייען לשמירת ערנות הנהג

 HBA מערכת אקטיבית למעבר
אוטומטי בין אור גבוה לנמוך

+

Cruise Control מערכת בקרת שיוט+

+ESC מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

+ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים

+ESS איתות בבלימת חירום

+HAC מערכת סיוע בזינוק בעליה

+נעילה מרכזית

+נעילת דלתות אחוריות בטיחות ילדים

+מערכת אזכור חגירת חגורת בטיחות

+אימובילייזר

+ISOFIX נקודות עיגון למושב תינוק

 TPMS בקרת לחץ אויר בצמיגים
לכל גלגל בנפרד

+

.qi באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות. | ** למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן*

אבזור

+ מערכת פליטה כפולה אקטיבית

+ בלמים מחוזקים

+ שליטת מתלים אלקטרונית

+ דפרנציאל אלקטרוני מוגבל החלקה

+ DRIVE MODE בורר מצבי נהיגה

+ שליטה במערכות הנהיגה ממערכת 
המולטימדיה 

+
מערכת מולטימדיה מקורית "8 מתקדמת 

 עם אפשרות חיבור
*Android Auto, Apple CarPlay

+ BT דיבורית

+ 4 רמקולים + 2 טוויטרים

+ מצלמת חנייה אחורית

+ משטח טעינה אלחוטי לנייד**

+ לוח מחוונים ספורטיבי עם מסך LCD בגודל ״4.2

+ מראה מרכזית נוגדת סנוור

+ ריפוד מושבים משולב אלקנטרה ועור

+ מושבים קידמיים מחוממים

+ גלגל הגה מחומם

+ כיוונון חשמלי מושבים קדמיים

+ זיכרון כיוונון מושב נהג + מראות צד

+ כריות מתכווננות להארכת מושבים קידמיים

אבזור

+ משענות צוואר קדמיות מתכוונות

+ מושב אחורי מתקפל 40/60

+ כוונון הגה גובה ועומק

+ חלון גג חשמלי פנוראמי

+ חיישני חניה קדמי ואחורי

+ Stop & Go מערכת

+ LED תאורה ראשית קדמית מסוג

+ גופי תאורת חזית מושחרים

+ LED תאורת יום מסוג DRL

+ LED תאורה אחורית מסוג

+ תאורה עוקבת פניה

+ פנסי איתות במראות

+ קליפר בלמים בצביעה אדומה

+ N כרית בלם אדומה עם לוגו
+ מראות בצבע שחור

+ ידיות דלתות בצבע הרכב

+ מסגרת חלונות שחורה

+ סף דלת אלומיניום יחודי 

+ תאורת פנים כוללת מחזיק למשקפיים

+ הגה וידית הילוכים בציפוי עור

+ כניסת USB ,V12 וכניסה V12 בתא מטען
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המידע והנתונים המופיעים בפרופסקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים 
בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים בקטלוג 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 בפרופסקט 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, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון 

הקטלוג. כל התמונות להמחשה בלבד. קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח

 לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ.
לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם או 

תיאום נסיעת מבחן חייגו: 3805*

 או היכנסו לאתר האינטרנט
www.hyundaimotors.co.il

 דרגות צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
זיהום אוויר

Hatchback 2.0 ל' טורבו i30N5.714בינעירוני9.7עירוני

Fastback 2.0 ל' טורבו i30N6.114בינעירוני10.6עירוני

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

253-092 ,253-090Fastback ,Hatchback - i30N7

  זיהוי הולכי רגל7  כריות אוויר
  זיהוי רכב דו גלגלי  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  זיהוי כלי רכב ב«שטח מת«  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  מצלמת רוורס  בלימה אוטומטית בעת חירום

  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי תנועה בקרת שיוט אדפטיבית

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009
EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה
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