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i30 N

Piedziņa un aprīkojuma līmeņi

i30 Hatchback N 2.0 T-GDi 280 ZS 8DCT

i30 Fastback N 2.0 T-GDi 280 ZS 8DCT

80 → 120 km/h (5. pārnesumā)

Maksimālais ātrums

Masa

Izmēri

Kravas nodalījums

Svarīgākais standarta aprīkojums

Kalti 19" diski
Pilnīgi jauna 8 pakāpju slapjā dubultsajūga 

transmisija

N Grin Control un N Grin Shift sistēma – 5 braukšanas režīmi, starta kontrole, 

apgriezienu saskaņošana, pārslēdzot zemāku pārnesumu

Maks. jauda  280 ZS pie 5500-6000 apgr./min

35 990 €

36 990 €

Maks. griezes moments 392 Nm pie 2100-4700 apgr./min

Balstiekārta un bremzes
Priekšējā balstiekārta Makfersona statņi

Tehniskie dati

Dzinējs un transmisija
2.0 T-GDI 280 ZS Flat Power benzīna turbodzinējs ar starpdzesētāju un bezpakāpju maināmajām 

gāzu sadales fāzēm (e-CVVT)
8 pakāpju slapjā dubultsajūga transmisija

Darba tilpums 1998 cm³

Diski un riepas
Diski un riepas 8.0Jx19" pelēki matēti kalti vieglmetāla diski

Riepas 235/35R19 Pirelli P-Zero ultra augstas veiktspējas riepas

Veiktspēja

Aizmugurējā balstiekārta Daudzsviru

Bremzes priekšā ⌀360 x 30t ventilējami diski ar sarkaniem N bremžu suportiem

Bremzes aizmugurē ⌀314 x 20t ventilējami diski ar sarkaniem N bremžu suportiem

Bremzēšanas ceļš 100 → 0 km/h 33,8 m

Izmeši un patēriņš

WLTP kombinētajā ciklā 191 CO2 g/km

Patēriņš WLTP kombinētajā ciklā 8,4 l/km

0 → 80 km/h 3,9 s (starta kontrole)

0 → 100 km/h 5,4 s (starta kontrole)

3,3 s

250 km/h

Piekabe, bez bremzēm 700 kg

Piekabe, ar bremzēm 1600 kg

Jumta kravnesība 80 kg

Hatchback Fastback

Pašmasa (min./maks.)* 1455-1535 kg 1474-1554 kg 

Automašīnas pilna masa 1970 kg 1980 kg

Klīrenss 13,6 cm 13,5 cm
Garums 4340 mm 4455 mm

Hatchback Fastback

Degvielas tvertnes tilpums 50 l

Pagrieziena rādiuss 5,83 m

Hatchback Fastback

VDA 381 l 436 l

Ar nolocītiem aizmugures sēdekļiem (VDA maks.) 1287 l 1337 l

Platums 1795 mm

Garenbāze 2650 mm

Augstums 1445 mm 1419 mm
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Komforts un ērtības

3 pakāpju priekšējo sēdekļu apsilde

Apsildāma stūre ar ādas apdari

Stūres statnis ar manuāli regulējamu augstumu un attālumu

Vadītāja un pasažiera saulessargi ar spogulīšiem ar apgaismojumu un pārsegiem

Pretzagļu signalizācija

Āra temperatūras displejs

Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju

Centrālās atslēgas tālvadība

Inteliģentā atslēga un iedarbināšanas poga

Elektriski darbināmi priekšējie logi, priekšējais logs vadītāja pusē ar automātiskas pacelšanas/nolaišanas un drošības funkciju

Elektriski darbināmi logi aizmugurē

Motora pārsega izolācija

Elektrohromatisks atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos

Lietus sensors

Pilnībā automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma

Aizmugures apsildes atveres otrajai rindai

Dinamika

N Grin Control sistēma – 5 braukšanas režīmi: N, N Custom, Sport, Eco un Normal

Starta kontrole

Apgriezienu saskaņošana, ieslēdzot zemāku pārnesumu

Āriene
Melni krāsots radiatora režģis ar N logotipu
Sarkans priekšējais buferis, aizmugures bufera akcenta līnija un N logotips uz sānu sliekšņa

Tonēti stikli

Virsbūves krāsa, buferi un durvju rokturi

Spīdīgi melni sānu spoguļi

Elektriski regulējami un apsildāmi spoguļi ar sānu pagrieziena rādītājiem

LED dienas gaitas lukturi

LED gabarītlukturi

Aizmugures miglas lukturis (LED Fastback versijai)

Priekšējie miglas lukturi

Aerodinamiski plakani vējstikla tīrītāji

LED priekšējie lukturi

LED aizmugures lukturi

Krāsota melna viduslīnijas dekoratīvā uzlika

Tonēti aizmugurējie logi

Automātiski elektriski nolokāmi un apsildāmi sānu spoguļi

Salons

N stūre un pārnesumkārbas sviras uzgalis ar ādas apdari

Elektriski regulējami zamšādas sēdekļi ar atmiņas funkciju vadītāja sēdeklim

Priekšējie sēdekļi ar manuālu pamatnes pagarinājumu

60:40 proporcijā salokāms aizmugurējais sēdeklis

Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana

Glāžu turētāji priekšā

●

●

Izmēri

Apzīmējumi: ● standartaprīkojums, o papildaprīkojums par papildu maksu vai papildu pakotnes daļa par papildu maksu, - nav pieejams

N

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Elektroniski kontrolēts ierobežotas slīdes ●

●

●

●

N

Pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņa ●

Adaptīvā balstiekārta ●

●

HAC (palīdzības sistēma braukšanas ●

Aizmugures stingrības stienis ●

●

●

●

N
●

●

●
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Griestu konsoles apgaismojums, salona apgaismojums un bagāžas nodalījuma apgaismojums

Bīdāms priekšējais roku balsts ar glabāšanas nodalījumu

N salona dekors ar ziliem akcentiem un šuvēm

Pedāļi un kājas balsts ar metāla apdari 

Infoizklaide

RDS un DAB radio

Skaļruņi

Augstfrekvences skaļruņi priekšējās durvīs

USB pieslēgvieta

Borta dators

12 V kontaktligzda

Bezvadu Qi viedtālruņa lādētājs

Drošība

TPMS – riepu spiediena uzraudzības sistēma

HAC – palīdzības sistēma braukšanas uzsākšanai slīpumā

ESS – avārijas stopsignāls

Vadītāja un priekšējā pasažiera drošības jostas priekšspriegotājs

Imobilaizers

ISOFIX bērna sēdeklīša stiprinājums aizmugurējā sēdeklī, augšējais un apakšējais

FCA – frontālās sadursmes novēršanas palīgsistēma ar automašīnu un gājēju noteikšanas funkciju

HBA – tālās gaismas palīgsistēma

LKA – joslas ieturēšanas palīgsistēma; joslu/ceļa malas marķējums

LFA – joslas ievērošanas palīgsistēma

ISLW – inteliģentais ātruma ierobežojumu brīdinājums

PDW – stāvvietas attāluma brīdinājums uz priekšu un atpakaļgaitā ar izslēgšanas slēdzi

BCA (aklās zonas sadursmes brīdinājuma palīgsistēma aizmugurē) * Hatchback

RCCA (aizmugures šķērsvirziena satiksmes sadursmes novēršanas palīgsistēma) * Hatchback

RVM – atpakaļskata monitors ar dinamiskajām automašīnas novietošanas norādēm

●

●

●

●

Supervision Cluster 

Supervision ar 4,2'' TFT LCD + 

reostats

●

4

N

Multivide

10,25" audio-navigācijas iekārta ar 

Bluelink

Duālā Bluetooth brīvroku sistēma un audio ●

●

Priekšā

Priekšā
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●

●

●

N
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Sēdekļi un salona dizains

Papildu aprīkojuma paketes

N atvieglināti sēdekļi Fresh Comfort Style

Āda un Alcantara ar Performance Blue krāsas šuvēm 

Ar manuālu regulēšanu 

Panorāmas jumta lūka

Panorāmas jumta lūka - Hatchback modeļiem, jumta lūka – Fastback

LED personīgais apgaismojums

Īpaša krāsa (Atlas White)   290 €

Īpaša krāsa (Performance Blue, Shadow Gray)   390 €

Metāliskā krāsa    390 €

Virsbūves krāsas

- 490 €

Hyundai patur tiesības mainīt cenu un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Standarta salons: Mākslīgais zamšs + āda, Performance Blue krāsas šuves, manuāli regulējams sēdekļa pamatnes pagarinājums, stūre un 

pārnesumkārbas svira ar ādas apdari

N

990 €

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

Shadow Gray (TKG) Dark Knight (YG7)
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