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i30 N

Mootorid, käigukastid ja varustustasemed

80 → 120 km/h (5. käiguga)

Suurim kiirus

Massid

Mõõtmed

Pakiruumi maht Hatchback Fastback

VDA 381 l 436 l

Tagaistme seljatugi kokku klapitud (VDA maks) 1287 l 1337 l

Laius 1795 mm

Teljevahe 2650 mm
Kõrgus 1445 mm 1419 mm

Kliirens 13,6 cm 13,5 cm
Pikkus 4340 mm 4455 mm

Hatchback Fastback

Kütusepaagi maht 50 l

Pöörderaadius 5,83 m

Piduriteta järelhaagise mass 700 kg

Piduritega järelhaagise mass 1600 kg

Katuse kandevõime 80 kg

Hatchback Fastback
Tühimass (min–maks)* 1455–1535 kg 1474–1554 kg 
Täismass 1970 kg 1980 kg

33,8 m

Heitmed ja kütusekulu

WLTP kombineeritud CO2 191 g/km

WLTP kombineeritud kütusekulu 8,4 l/100 km

0 → 80 km/h 3,9 sek (stardiabi süsteemiga)

0 → 100 km/h 5,4 sek (stardiabi süsteemiga)

3,3 sek

250 km/h

i30 Hatchback N 2.0 T-GDi 280 hj, 8-käiguline topeltsiduriga käigukast (8DCT)

i30 Fastback N 2.0 T-GDi 280 hj, 8-käiguline topeltsiduriga käigukast (8DCT)

35 990 €

36 990 €

19-tollised sepistatud 

veljed

Suurim pöördemoment 392 Nm / 2100–4700 p/min

Vedrustus ja pidurid
Esivedrustus McPhersoni küünalvedrustus

Tehnilised andmed

Mootor ja käigukast
2.0 T-GDI 280 hj vahejahutiga turbo, pidevalt muutuva klapiajastuse (e-CVVT) ja ühtlasena püsiva 

võimsusega bensiinimootor
8-käiguline kahe märgsiduriga käigukast

Töömaht 1998 cm³

Olulisim põhivarustus

Uus 8-käiguline kahe märgsiduriga käigukast
N Grin-juhtsüsteem ja N Grin-käiguvahetussüsteem – 5 sõidurežiimi, stardiabi süsteem, 

mootoripöörete sünkroniseerimine käikude allavahetamisel

Suurim võimsus  280 hj / 5500–6000 p/min

Veljed ja rehvid
Veljed ja rehvid 8.0Jx19" mattviimistlusega hallid sepistatud kergsulamveljed

Rehvid 235/35R19 Pirelli P-Zero tipptasemel sooritusvõimega rehvid

Suutlikkus

Tagavedrustus Mitmikhoobvedrustus
Esipidurid Φ360 x 30t ventileeritavad kettad koos punaste N-versiooni pidurisadulatega

Tagapidurid Φ314 x 20t ventileeritavad kettad koos punaste N-versiooni pidurisadulatega

Pidurdusteekond 100 → 0 km/h
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Mugavus ja praktilisus

Kolmeastmeliselt reguleeritav esiistmete soojendus

Nahkkattega soojendusega rool

Reguleeritava kalde ja sügavusega roolisammas

Katte ja valgustusega peeglid päikesesirmides esiistmete kohal

Vargusvastane alarmsüsteem

Välistemperatuuri näidik

Kiiruspiirikuga kiirushoidik

Kaugjuhitav kesklukustus

Võtmevaba sisenemine ja käivitus (Smart key)

Elektriliste tõstukitega tagaaknad

Kapoti isolatsioon

Automaatselt tumenev tahavaatepeegel

Vihmasensor

Täisautomaatne kliimaseade

Kütteseadme õhuavad salongi tagaosas (2. istmereas)

Dünaamika

N Grin-juhtsüsteem koos 5 valitava sõidurežiimiga: N, N Custom, Sport, Eco ja Normal

Stardiabi süsteem (Launch Control)

Mootoripöörete sünkroniseerimine käikude allavahetamisel (Rev Matching)

Välisvarustus
Mustaks värvitud iluvõre koos N-logoga
Punane aktsentjoon esi- ja tagakaitseraua all ning N-logo lävekarbil

Toonitud klaasid

Kerevärvi kaitserauad ja ukselingid

Läikivmustad küljepeeglid

Elektrilised soojendusega ja suunatuledega küljepeeglid

LED-päevatuled

LED-ääretuled

Tagumine udutuli (Fastback-mudelil LED-tuli) 

Esiudutuled

Esiklaasipuhastid Aero Flat

LED-esituled

LED-tagatuled

Mustad liistud külgakende alaservas

Tumendatud tagaklaasid

Automaatselt kokkuklapitavad elektrilised küljepeeglid koos soojendusega

Sisevarustus

Nahkkattega N-kujundusega rool ja käigukanginupp

Seemisnahaga kaetud elektriliselt reguleeritavad istmed, asendimäluga juhiiste

Käsitsi pikendatava istmepadjaga esiistmed

Suhtes 60:40 kokkuklapitav tagaiste

Reguleeritava kõrgusega juhiiste

Topsihoidjad ees
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Käiguvalitsad roolil ●

Isereguleeruv vedrustus ●

Nõlvaltstardiabi süsteem (HAC) ●

Tagumine kere tugevdustala ●

N

●
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●

N

●

Elektrooniliselt juhitav piiratud libisemisega diferentsiaal (e-LSD)

●

●
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●

●
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Elektriliste tõstukitega esiaknad, juhiukse aknal automaatne avamis-, sulgemis- ja turvafunktsioon

●

●

●

●

●

●

Mõõtmed

Selgitused: ● Standardvarustus; o Lisavarustus või osa lisavarustuse paketist, lisatasu eest; – Pole saadaval

N

●
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Laekonsooli tuli, laetuli ja pakiruumi tuli

Esiistmete vahel liugkäetugi koos hoiukarbiga

Siniste aktsentide ja õmblustega N-sisekujundus

Metallkattega pedaalid ja jalatugi 

Teabe- ja meelelahutussüsteem

RDS- ja DAB-raadio

Kõlarid

Kõrgsageduskõlarid esiustes

USB-pesa

Teekonna kompuuter

12 V voolupesa

Juhtmevaba telefonilaadija (Qi-ühilduv)

Turvavarustus

Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS)

Nõlvaltstardiabi süsteem (HAC)

Avariipidurdamise hoiatussignaal (ESS)

Juhi ja kaassõitja turvavöö eelpinguti

Immobilisaator

ISOFIX-turvaistme kinnitused tagaistmel

Esikokkupõrke vältimise abisüsteem (FCA) auto ja jalakäija tuvastusega

Automaatlülitusega kaugtuled

Sõiduraja jälgimise abisüsteem (LFA)

Intelligentne piirkiiruse teavitus (ISLW)

Eesmised ja tagumised parkimisandurid, väljalülituslülitiga

Pimenurgas tuvastatud sõidukiga kokkupõrke vältimissüsteem (BCA) * Hatchback

Tagurdamisel tuvastatud ristsuunalise liiklusega kokkupõrke vältimissüsteem (RCCA) * Hatchback

Tagurduskaamera koos dünaamiliste abijoontega
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●

●

●

Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) sõiduraja eraldusjoonte ja teeserva tuvastusega

●

●

●

●

●

●

N

●

Ees

●

●

Vabakäesüsteem Dual Bluetooth – kahe nutiseadme samaaegse ühendamise võimalus telefoni ja audiovoogedastuse 

kasutamiseks
●

●

Ees

Supervision-näidikuplokk 

Supervision-näidikuplokk koos 4,2-

tollise TFT LCD-ekraani ja 

reguleeritava valgustusega

●

4

N

Teabe- ja meelelahutussüsteem

10,25" ekraaniga AVN-süsteem koos 

Bluelinki telemaatikasüsteemiga

●

●

●

●
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Istmed ja sisekujundus

Valikvarustus ja varustuspaketid

Heledad N-istmed Fresh Comfort Style

Alcantarast ja nahast istmekatted koos siniste (Performance Blue) õmblustega 

Käsitsi reguleeritavad 

Katuseluuk

Panoraam katuseluuk (Hatchback mudelile), katuseluuk (Fastback mudelile)

Personaalsed LED-tuled

Metallikvärv  390 €

Erivärv (Atlas White)  290 €

Erivärv (Performance Blue, Shadow Gray)  390 €
Kerevärvid

– 490 €

Hyundai jätab endale õiguse muuta tehnilisi näitajaid ja hindu ilma eelneva etteteatamiseta.

Põhivarustuses: kunstseemisnahk + nahk, sinised (Performance Blue) õmblused, käsitsi pikendatav istmepadi, nahkkattega rool ja käigukang

N

990 €

Atlas White (SAW) Performance Blue (XFB) Engine Red (JHR) Sunset Red (WR6) Phantom Black (PAE), 
pärlmutter

Shadow Gray (TKG) Dark Knight (YG7)
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