
יונדאי i30 - הדור החדש



מפרט טכני
1.6 ל'  אוטו'1.4 ל' ידנימנוע

DCVVT 4 גליליםDCVVT 4 גלילים
1,3961,591נפח מנוע )סמ"ק(
x 7577 x 85.4 77קדח/מהלך )מ"מ(

10.511.0יחס דחיסה
100/5,000135/6,300הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

14.0/4,20016.7/4,850מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

1.6 ל'  אוטו'1.4 ל' ידניביצועים
13.211.00תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

192 182מהירות מירבית )קמ"ש(
4242ביצועי בלימה עצירה  100 קמ"ש )מטר(

1.6 ל' 1.6PREMIUM ל' INSPIRE 1.4 ל' ידניביצועים
+++כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

+++כריות קדמיות לנהג ולנוסע
+++כריות ברכיים לנהג

+++כריות וילון קדמי + אחורי
HBA + EBD + ABS מערכת+++

ESP+VSM+TCS מערכת בקרת יציבות+++
+++אפשרות לניתוק כריות אוויר במושב הנוסע 
+++חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחנים

+++חגורות בטיחות קדמיות עם כוון גובה    
+++קורות חיזוק בדלתות

נקודות עיגון למושבי בטיחות לתינוקות 
ISOFIX בתקן+++

+++פגושים סופגי אנרגיה
ניטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן 

+++תאונה

תצרוכת דלק
1.6 ל'  אוטו'1.4 ל' ידניע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

7.29.1עירוני )ליטר/100 ק"מ(
4.65.3מחוץ לעיר )ליטר/100 ק"מ(

5.66.7משולב )ליטר/100 ק"מ(

CO2 ערכי פליטה
1.6 ל'  אוטו'1.4 ל' ידניע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

130157

ציון ירוק
1.6 ל'  אוטו'1.4 ל' ידניע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה
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1.6 ל'  אוטו'1.4 ל' ידניבלמים
+מערכת כפולה מוגברת כוח

דיסקים מאוורריםקדמיים
דיסקיםאחוריים

1.6 ל'  אוטו'1.4 ל' ידנימתלים
עצמאיים מסוג מקפרסון,קדמי

קפיצי סליל ומוט
עצמאיים מסוג Multi-Link,אחורי

קפיצי סליל ומוט

1.6 ל'  אוטו'1.4 ל' ידניצמיגים
195/65R15

קטןגלגל חלופי

1.6 ל'  אוטו'1.4 ל' ידניתיבת הילוכים
יחסי העברה

3.7694.44ראשון
2.0452.726שני

1.3701.834שלישי
1.0361.392רביעי

0.8931.000חמישי
0.7740.774שישי

3.7003.44אחורי
4.4004.796סופי

מפרט בטיחות
1.6 ל'  אוטו'1.4 ל' ידניהגה

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



אבזור סטנדרטי

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התאור המובא 
בפרוספקט 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 הפרוספקט. * כל התמונות הינן להמחשה בלבד.

לפרטים ולמידע על מרכזי המכירה של יונדאי ברחבי הארץ חייג 5606*

1.4 ל'  אבזור סטנדרטי
ידני

1.6 ל'  
INSPIRE

1.6 ל'  
PREMIUM

FLEX STEERTM  - היגוי גמיש - מאפשר לבחור אחת מ-3 

+++תצורות היגוי 

+++מחשב דרך

+++מערכת שמע מקורית MP3 הנשלטת מגלגל ההגה

USB / AUX כניסת--+

DRL מסביב לפנסי ערפל LED תאורת+++

+++פנסי ערפל קדמיים

+++תאורת מפות

++-חלון שמש פנורמי חשמלי

+++הגה כח חשמלי

+--גלגל הגה וידית הילוכים בציפוי עור

+++גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

+--מערכת בקרת שיוט

--+מערכת ISG “עצור וסע”

+++אימובילייזר מקורי

+++4 חלונות חשמל

+++נעילה מרכזית

+++מראות חשמל

+--דוושות אלומיניום

+++תא אחסון עם משענת יד אמצעית בין המושבים הקדמיים

+++מחזיק משקפי שמש

+++סוככי שמש עם מראות איפור

+++מושב נהג עם כיוון גובה

+++מושב אחורי  מתקפל 60:40

+++מחזיקי כוסות שתייה

+++תא כפפות מקורר

+++מגב ומתז בשמשה האחורית

+++פתיחת דלת תא מטען חשמלית

+++מראות חיצוניות בצבע הרכב

1.4 ל'  אבזור סטנדרטי
ידני

1.6 ל'  
INSPIRE

1.6 ל'  
PREMIUM

+++ידיות חיצוניות בצבע הרכב

+++ידיות פנימיות עם ציפוי כרום

+++תאורה בתא המטען

+--חישוקי סגסוגת קלה

+-+שלט נוחות מקורי

+++ מיזוג אוויר מקורי

+++נעילה מרכזית מופעלת אוטומטית עם תחילת הנסיעה

FLEX STEERTM הינה מערכת היגוי

המציעה שלושה מצבי היגוי שונים
בהתאם לבחירת הנהג



מפרט טכני - מידות
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צבעי הרכב

דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
4.63בינעירוני7.2עירוני1.4 ל' ידני

5.34בינעירוני9.1עירוני1.6 ל' אוטו'

EEC/80/1268 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(,

התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי 1 3 54 76 8 9 10 15141312112

1.6 ל' אוטו'1.4 ל'  ידנימפרט טכני- מידות
4300אורך
1780רוחב
1470גובה

2650רוחק סרנים
5300רדיוס סיבוב
140מרווח קרקע

1067מרווח רגליים קדמי
880מרווח רגליים אחורי
1420מרווח כתפיים קדמי
1395מרווח כתפיים אחורי

1067מרווח ראש קדמי
880מרווח ראש אחורי

378נפח תא מטען ללא קיפול מושבי )ליטר(
1316נפח תא מטען עם קיפול מושבי )ליטר(

53קיבולת מיכל דלק )ליטר(
12001250משקל עצמי )ק”ג( 

18201850משקל כללי מורשה )ק”ג(
550/750משקל מורשה לנגרר עם / ללא בלמים

T2U כחול בהיר

RAH כסוף

XAF תכלת

TWR אדום

WAE כחול

ZAR אפור

PAE שחור

TCW לבן

NSW חום

P5N בז'

U8N חום כהה


