Modellbroschyr

Hyundai i30

Fostrad på
racingbanan.
Hyundai inleder en ny era. i30 N är vår första
prestandamodell, utvecklad från grunden
för att leverera en häpnadsväckande
körupplevelse för alla.
Helt nya i30 N har fostrats på racingbanan
och är ett resultat av vår gedigna erfarenhet
från motorsporten. Resultatet är en riktigt
vass kombination med tydligt fokus – att
leverera riktigt rolig och sportig körning.
Lite mer racing i vardagen helt enkelt.

Fokus på riktig prestanda.
Våra designers har jobbat tätt tillsammans med specialister inom aerodynamik för att ta
fram en bil som levererar maximal körglädje. Den sänkta karossen bidrar till bilens ökade
marktryck och starka hållning på vägen samtidigt som balansen och köregenskaperna
förstärks. Den aggressiva fronten och den bakre stötfångaren är viktiga designelement,
precis som den aerodynamiska bakspoilern med triangelformat bromsljus. Och självklart
dubbla avgasrör. i30 N drivs av en kraftfull 2.0 liters turboladdad bensinmotor på 250 eller
275 hästkrafter och ett maximalt vridmoment på 378 Nm.
Bilens utmärkta kurvtagning kommer bland annat från en helt nyutvecklad elektronisk
diffbroms (e-LSD), som fördelar kraften till rätt hjul, för optimalt grepp. Racingkänslan
förstärks av att i30 N är utrustad med ett aktivt avgassystem som anpassar avgasljudet
efter bilens olika körlägen – från relativt subtilt i Normal-läge, till mer engagerat i Sportläge, till målmedvetet kraftfullt med inslag av avgasknallar i N-läge.

Detaljer som fångar ögat. i30 N rullar på 18-tums däck eller de specialutvecklade 19-tums däcken med unika N-fälgar.
Bakom dem syns de stora bromsskivorna med röda bromsok.

Utvecklad för att leverera.
Nya i30 N har genomgått tuffa tester på kända Nürburgring. Det har resulterat i en rad
sportbilsfunktioner för maximal körglädje i ett tillgängligt prestandapaket.
Bilen är utrustad med Launch Control för riktigt snabba starter och varvtalsmatchning,
för smidigare och sportigare växlingar. Du kan enkelt ta del av prestandainformationen,
som hästkrafter, vridmoment och accelerationsmätare, via den stora pekskärmen som
sitter centralt placerad i bilen.

Dubbla avgasrör förstärker den sportiga känslan hos nya i30 N.

Njut av kraften och komforten.
På väg till jobbet som vanligt eller sugen på att ta den kurviga bakvägen? Beroende på humör och
vägförhållanden kan du välja mellan fem olika körlägen: Eco, Normal, Sport, N och N Custom. De justerar
prestandaparametrar i motorn, dämpning, differentialen, ljudet och styrningen.
Fotnot: Under extrema körförhållanden kan bromsljud och vibrationer förekomma. Det har ingen påverkan på bromssystemets funktion eller tillförlitlighet.

Njut av kraften. De olika körlägen som i30 N erbjuder syns på den centralt placerade pekskärmen. Där visas prestandainformation som hästkrafter,
vridmoment och accelerationsmätare. Läget N Custom erbjuder anpassningsbara inställningar för till exempel motor, styrning, differential,
varvtalsmatchning, ljud och stabilitetskontroll.

Kupén erbjuder lika mycket kontroll som komfort. Ergonomin är helt fokuserad på körupplevelsen och att göra föraren till en del av bilen. De unika
N-sportstolarna ger optimalt sidostöd och generösa inställningsmöjligheter för just din perfekta körställning.
Tack vare den elektroniskt styrda stötdämpningen kan dämpningen justeras med bara ett knapptryck beroende på om du är ute efter vardagskörning
på landsväg eller utmaningar på racingbanan. För ökad trygghet kan du lita på Hyundais generösa 5-års nybilsgaranti. För, precis som alla andra
Hyundaimodeller, är nya i30 N byggd efter högsta möjliga kvalitetsstandard.

Nya i30 N har unikt designade sportsäten med sidostöd. Välj mellan läder/konstmocka eller tygsäten.

Gör en mängd justeringar med bara ett knapptryck, från att få till
den perfekta sittpositionen till inställningar för chassi och drivlina.

UTRUSTNINGSNIVÅER
i30 N (exempel på standardutrustning)

Regnsensor för vindrutetorkare

6 krockkuddar för föraren

Helljusassistent, automatisk avbländning

Trötthetsvarnare för föraren

Autolight, växling mellan varsel- och halvljus

Bältespåminnare för samtliga sittplatser

LED-strålkastare (dual) med separata linser för halv- och helljus

Aktiv filhållningsassistans (LKAS) och -varning (LDWS)

LED bakljusgrupp

Autobroms (AEB) city/interurban med detektering av framförvarande

Backspegelkåpor, blanksvart finish diffbroms (e-LSD)

fordon, inkl kollisionsvarning (FCWS)

AutoStop - motoravstängning vid stillastående

Backstartassistans (HAC)

Dubbla avgasutblås, med kromfinish

Stöldlarm

Körprogram - Eco/Normal/Sport/N/Custom

Automatisk klimatanläggning (ACC) med dubbla temperaturzoner

Varvtalsmatchning

Auto-defog för automatisk luftstyrning till vindruta vid imbildning

Launch control

Farthållare

Elektroniskt kontrollerad stötdämpning

Förvaringsbox med lock/armstöd mellan framstolar

18” (7.5J) lättmetallfälgar med däckdimension 225/40 18 (Michelin)

Parkeringssensorer, fram och bak
SuperVision 4.2” display i instrumentgrupp

i30 N Performance (utöver i30 N)

Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd

Motoruppgradering till 275 hk

Sportstolar, eluppvärmda

Elektronisk diffbroms (e-LSD)

Framstolar ställbara i höjd

Aktivt avgassystem för differentierat avgasljud

Svankstöd (elmanövrerad justering) för förarstol

Förstyvningsbalk i lastutrymme (genomlastningslucka utgår)

Utdragbart lårstöd för förarstolen

Uppgraderat bromssystem

Eluppvärmd läderklädd sportratt, ställbar i höjd och avstånd

19”(8.0J) lättmetallfälgar med däckdimension 235/35 19 (Pirelli)

Elmanövrerade (inkl infällning) och -uppvärmda backspeglar
Elmanövrerade fönsterhissar, fram och bak - samtliga auto upp/ner med klämskydd

Tillval: GT-pack

PTC-värmare

Elmanövrerade framstolar (höjd/längd/lutning/ryggstöd/svank)

Nyckelfritt låssystem med knappstart

Klädsel i läder/konstmocka

Ljudsystem med 5.0” färg/touch-display, rattknappar, radio samt 4 högtalare

Utdragbara lårstöd för båda framstolarna

Anslutningsmöjlighet via AUX- och USB-ingångar

Backkamera med dynamiska hjälplinjer och projicering i navigationsdisplay

Bluetooth för handsfree telefon och mediastreaming

Navigationssystem med 8” färg/touch-skärm

Metallpedaler

Apple CarPlay, Android Auto och LIVE services*)

Armstöd/genomlastningslucka bak

Qi-laddplatta för sladdlös laddning av mobiltelefon **)

Automatiskt avbländande backspegel

Mörktonade bakrutor

*) För Android Auto finns ännu inte någon officiell version för den svenska marknaden (oktober 2017).
**) Förutsätter kompatibel telefon eller tillsats.

Exteriörfärger

Performance Blue (Solid)

Polar White (Solid)

Clean Slate (Metallic)

Utrustning & fälgar

Micron Grey (Metallic)

Phantom Black
(metallic med pärleffekt)

Engine Red (Solid)

Specifikationer
VERSION
CYLINDERVOLYM
ANTAL CYLINDRAR
BORRNING SLAG (mm)

Körlägesväljare för N-läge eller
Custom

Rund växelspaksknopp

MOTOR OCH
DRIVLINA

KOMPRESSIONSFÖRHÅLLANDE
MAX. EFFEKT (kW/hk)

1998

4

4

86.0 x 86.0

86.0 x 86.0

9.5

9.5
202 (275)

16 VALVE MLA

16 VALVE MLA

MANUELL

MANUELL

6

6

TOPPFART (km/h)

250

250

0 till 100 (km/h)

6,4

6,1

TJÄNSTEVIKT (min) (kg)

1.400

1.429

VIKT OCH KAPACITET TJÄNSTEVIKT (max) (kg)

1.480

1.509

395

395

Apple CarPlay™ & Android Auto™

BAGAGEUTRYMME (min) (l)*

DÄCK
UTSLÄPP OCH
BRÄNSLEEKONOMI
19” Aluminiumfälgar

1998

353 (Overboost: 378)

VÄXELLÅDA

18” Aluminiumfälgar

275 hk

184 (250)

ANTAL VÄXLAR

Utdragbart lårstöd

i30 N Performance Package

353 (Overboost: 378)

MAX. VRIDMOMENT (Nm)
VENTILSYSTEM

PRESTANDA

i30 N
250 hk

* Utan förstyvningsbalk

Apple CarPlay™ är ett registrerat varumärke av Apple Inc. Android Auto™ är ett registrerat varumärke av Google Inc.

225/40 R 18

235/35 R 19

STAD (l/100km)

DIMENSION

9,5

9,7

LANDSVÄG (l/100km)

5,5

5,7

BLANDAD KÖRNING (l/100km)

7,0

7,1

CO2 BLANDAD (g/km)

159

163

MB100.012_1711

Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och
med smiter iväg. Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den föråldrade bilden av en
bil som bara ett transportmedel. Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att
göra en större upplevelse av resan.
Hyundai är inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all framtid förändrar synen på bilen. De konkreta
bevisen finns redan i många av de nya modellerna vi presenterar - och fler kommer.
Uppgifter aktuella vid tryck i november 2017. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles.
Hyundai Bilar AB www.hyundai.se

