KUSURSUZLUĞA ADRENALİN EKLEYİN, HEYECANI HİSSEDİN.

Sport Gösterge
Panelinde yer alan özel
ısı ve yakıt göstergesiyle
farkı yakından görün.

18” Alaşımlı Jantlar
i30 Sport’un benzersiz
tasarımını 225 40R 18”
lastiklerle tamamlar.

Anahtarsız Giriş
özelliğine sportif bir
dokunuş… i30 Sport’a
yaklaştığınızda kendinizi
özel hissedeceksiniz.

Turbo GDI ürettiği186
Hp güç ve 1591cc
motor hacmiyle sizi çok
heyecanlandıracak.

Far Kesitinin sportif
detaylarıyla yollara
keskin gözlerle
bakacaksınız.

Heyecan verici detay
tasarımıyla yepyeni bir
kokpit deneyimine hazır
olun. Kırmızı dikişli deri
direksiyondan kırmızı
vites topuzuna kadar
uyumu kusursuz bir
tasarım.
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İLERİ

ŞANZIMANLA TANIŞIN,
KUSURSUZ UYUMU YAŞAYIN.

Sürüş keyfini daha üst seviyelere çıkaran 7 ileri DCT şanzımanlı
i30, azalan yakıt tüketimi ve CO2 salımıyla hem çevreci hem daha
ekonomik... Yumuşak, hızlı ve sessiz vites değişimleriyle sürüş
konforunu en üst düzeye çıkaran 7 ileri DCT şanzıman,
Euro 6 normlarının da etkisiyle yakıt tüketimini
%20’lere varan oranlarda azaltıyor.

7 ileri DCT şanzımanın
çalışma mantığı,
2 düz şanzımanı
kendi kuru debriyajları ile
birlikte tek bir
yapısal alan içerisinde
birleştirmesine
dayanıyor.

Şanzıman millerinden biri 1, 3, 5 ve 7
diğeri ise; 2, 4, 6 ve geri vitesin kullanımı
için rezerve ediliyor. Birbirine paralel
olarak çalışan 2 milden biri mevcut
vites konumunda aracın hareketlerini
sağlarken; diğeri bir sonraki vites geçişini
hazır olarak bekliyor. Şanzıman Kontrol
Ünitesi tarafından elektrik motorlu
aktivatörler vites geçişlerini ve debriyaj
kavramasını gerçekleştiriyor. Böylelikle
süratli ve kusursuz vites geçişleri ile
harika yolculuk deneyimi sunuyor. Normal
otomatik şanzımanlara kıyasla minimum
verim kaybı ile tork iletimini kesilmeden
gerçekleştiriyor.

TÜM GÖZLERİ ÜZERİNİZDE
HİSSEDECEKSİNİZ.
Hyundai i30, genel hatlarından en ufak detayına kadar üstün estetik anlayışıyla sizin için tasarlandı.
Altıgen radyatör ızgarası ve şık far tasarımıyla kendisini fark ettiren i30 ile tüm gözler üzerinizde olacak.

SIRADIŞI CROSS WAGON
DENEYİMİYLE TANIŞIN.

i30 cw; konforlu sürüş deneyimi, yenilikçi kokpit tasarımı, ileri teknolojiye sahip donanımları ve geniş iç hacmiyle size heyecan
verici bir cross wagon deneyimi yaşatacak. Şehir dışına kaçmak ya da ailenizle keyifli bir seyahate çıkmak istediğinizde,
beklentilerinizi aşan yolculuklara merhaba deyin.

ŞÜRÜŞ KEYFİNİZİ
ÜST DÜZEYE ÇIKARIN.

Hayranlık uyandıracak kadar şık ve bir o kadar gelişmiş özelliklerle donatılmış i30’un kokpiti çok önemli kullanım
kolaylıkları sağlıyor. Otomobil içindeki birçok özellik, kolayca ulaşabilmeniz için parmaklarınızın ucunda bekliyor.

EN KEYİFLİ YOLCULUKLARINIZI DİREKSİYON BAŞINDA YAŞAYIN.

Akıllı Park Asistanıyla siz arkanıza yaslanın, i30 kendini park etsin. Yatay ve dikey park edebilme özelliğine sahip
olan i30 ile hayatınızın her anını çok daha kolay, bir o kadar da konforlu yaşayın.

Çok Fonksiyonlu
Direksiyon Simidi
Yumuşak deriyle kaplı çok
fonksiyonlu direksiyon,
otomobile spor bir
görünüm kazandırırken
birçok fonksiyonu
da rahatça kontrol
edebilmenizi sağlıyor.
Ayrıca direksiyon simidi
en rahat kullanım için
istenilen pozisyona
göre teleskopik olarak
ayarlanabiliyor.

i30’un kokpiti en rahat yolculuk deneyimini sizlerle buluşturmak için tasarlandı. Tüm kontrol panellerine kolaylıkla
ulaşırken, gösterge panellerinde ihtiyacınız olan bilgiyi rahatlıkla görebilirsiniz.

FLEX STEER™ ile şehir içi ve dışında Normal, yüksek
hızda daha iyi tepki alabilmek için Sport, otomobilinizi
kolayca park etmek için ise Comfort modu tercih
edebilirsiniz. FLEX STEER™ standart olarak sunulur.

Seyahat Bilgisi sayesinde yolculukla ilgili sürüş
durumunuzu, yakıt harcamanızı, park sensörü uyarılarını
ve diğer ek bilgileri supervision gösterge panelinden
takip edebilirsiniz.

Elektronik Park Frenini
sadece bir parmak
hareketiyle devreye
sokarak park
deneyiminize konfor
eklersiniz.

Kendiliğinden Kararan
Dikiz Aynası dışarıdan
gelen ışığın şiddetine
göre aynayı karartarak
rahat bir görüş sağlar.
Geri görüş kamerasının
ekranı da dikiz aynasının
üstünde belirir.

Akıllı Anahtar
sayesinde sahibini
tanıyan i30, aynalarını
otomatik olarak açar.
Start düğmesini aktif
hale getirerek anahtar
kullanmadan kapıları
açmanızı ve motoru
çalıştırabilmenizi sağlar.

İç Aydınlatma
bölümünde çok noktalı
aydınlatma sistemi,
tavan ışıkları ve gözlük
cebi bulunur.

İklim Kontrollü Çift
Bölgeli Klima, otomatik
buğu önleyici camlar,
içeri gelen havayı toz
ve polenden arındıran
iyonizer filtre standart
olarak sunulur.

Motor Çalıştırma
Düğmesi ile motoru
sadece bir dokunuşta
çalıştırabilir ve
durdurabilirsiniz.

AUX, USB ve iPod
Bağlantıları ile
istediğiniz müzik
eşliğinde sürüş keyfinizi
artırabilirsiniz.

7 İleri DCT Şanzıman ile
otomatik şanzımanın
konforunu, düz şanzıman
ekonomisiyle yaşayın.
Geleceğin teknolojisinin
çevre dostu özellikleriyle
konforunuzu bir üst sınıfa
taşıyın. Hyundai tarafından
geliştirilen, 0.4 saniyelik
vites değişim hızına ulaşan
7 ileri DCT şanzıman ile
yakıt ekonomisi yaparken
performansınızı artırın.

6 İleri Şanzıman ile devir
aralıklarını daha etkin
kullanarak rahat bir sürüş
deneyimi yaşayın. En ideal
vites değiştirme zamanını
gösteren ekran sayesinde
yakıt ekonomisini artırırken,
karbon emisyonunu en
aza indirin. 6 ileri şanzıman
standart olarak sunulur.

İÇ TASARIM SEÇENEKLERİYLE
YOLCULUĞUNUZU
ZENGİNLEŞTİRİN.

i30, tarzınızı en şık biçimde yansıtırken, yolculuğunuzun konforunu en
üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. Koltukları kumaş veya deri/kumaş
kombinasyonlu olarak tercih ederek konforunuzu kendiniz belirleyin. Her
yolcunun dilediği sıcaklıkta yolculuk edebilmesini sağlayan çift bölgeli otomatik
klima sayesinde kişiye özel konforu hayatınıza alın. Bir dokunuşla CD ve MP3
çalabilen 6 hoparlörlü ses sistemini çalıştırın, yolculuklarınıza eğlence katın.

Ön Koltuk Arkası
Cepler yolculuğunuza
işlevsellik katar,
konforunuzu artırır.

Kol Dayanağı
sürüş rahatlığı
sağlarken, eşyalarınızı
koyabileceğiniz ekstra
bir alan imkânı sunar.

Kumaş Kaplamalı
A Sütunu zarif bir
görünüm sağlayıp
yumuşak bir dokuyla
kaplanmıştır.

Krom İç Kapı Kolları
i30'un şık iç tasarımını
zenginleştirir.

Cam ve Aynalar
için Kontrol Paneli
sürücünün tüm cam ve
aynaları kolayca kontrol
edebilmesini sağlar.

Ön ve Arka Hoparlörler
en uygun noktalara
yerleştirilerek ideal ses
dağılımı yaratılan i30 ile
müzik deneyiminiz de
değişecek.

Geniş Torpido Gözü
soğutma özelliği ve
8 litre kapasitesiyle
aradığınız her şey
elinizin altında olacak.

Soğutmalı Torpido
Gözü sayesinde
yolculuklarınız artık çok
daha serin geçecek.

RAHAT YOLCULUKLARA
ALIŞIN.
Hyundai i30 size daha geniş bir iç alan kullanımı sağlamak için birçok seçeneği bir arada sunuyor.
i30

i30 cw

i30’un 378 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1316 litreye çıkarak rahat bir yolculuk yapmanızı sağlar. Bagajda
bulunan elektrik prizi, bagaj filesi ve kancalar yolculuğunuzun konforunu artırır.

528 litrelik bagaj hacmine sahip i30 cw, 60:40 katlanabilen koltuklar sayesinde hacmini 1642 litreye çıkarır.
Ayrıca yassı bagaj zemini, yükleme ve boşaltma yaparken size kolaylık sağlar.

SEÇİMLERİNİZ
TARZINIZI BELİRLER.
Hyundai i30 ve i30 cross wagon, kalabalıktan ayrışmak ve kendisini hemen fark ettirmek için tasarlandı.
Hyundai otomobillerinin karakteristik özelliklerinden olan ve akıcı tasarım anlayışını ön plana çıkaran
altıgen radyatör ızgarasını, Style veya Elite olarak seçebilirsiniz.

Style Radyatör Izgarası i30’un ön
kıvrımlarını ortaya çıkarırken,
altıgen ızgaraya dinamik bir hava
katar. Krom görünümlü barlar,
gövde rengindeki ön tamponun
üzerinden geçer.

Elite ve Design Pack Radyatör
Izgarası Koyu krom kaplama, altıgen
ızgara tasarımına ve i30’a çarpıcı bir
etki katar. Ön tamponun üzerinden
uzanan krom kaplama barlar,
mükemmel bir şekilde i30’un
hatlarıyla birleşir.

Panoramik Sunroof (Elite ve Design Pack)
Bir düğmeye dokunarak gökyüzünü hissedin,
ikiz panelli tavan sayesinde özgürlüğü yaşayın.

Yüksek Kaliteli Konstrüksiyon
Tavan panelleri yüksek kalitede dayanıklı materyalden
üretilmiştir. Tavandaki gölgelik, gün ışığının en doğal
şekilde içeri girmesini sağlar.

Krom Kapı Kolları
Elite ve Design Pack ile
Body coloured outside mirrors. Feature
birlikte
sunulur.

16" Alaşımlı Jantlar
Style ve Style Design
Our optional auto folding mirrors
pack
ile 205 55 R 16”
automatically fold away when the Yeni i30
lastikler
bir arada sunulur.
is switched off. A puddle

an aerodynamically sculpted housing to
minimise wind noise. Options include

17" Alaşımlı Jantlar
Elite donanım paketiyle
225 45 R 17” lastikler bir
arada sunulur.

electric folding, electric adjustment, side

lamp that illuminates the door areas for

repeater, and a heater to clear mist or ice.

safer entry and exit is also available.

15" Kapaklı Jantlar
Blue Drive donanım
paketiyle birlikte sunulur.

VİRAJLARIN KEYFİNİ
GÜVENLE ÇIKARIN.
Elektronik Stabilite Programı (ESP) ve Araç Denge Kontrol Programı (VSM) gerekli
durumlarda devreye girerek, aracın istenmeyen bir pozisyona düşmesini önler.
Ani direksiyon hareketlerinde, aracın kontrolden çıkmasını engelleyerek i30’un
yolda kalmasını sağlar. Tüm bu özellikleriyle i30 ailesi
sürüş güvenliğini ve keyfini en üst düzeye çıkarır.

GÜVENLİĞİN EN SPORTİF HALİ:
LED GÜNDÜZ FARLARI.
Hyundai i30’da standart olarak sunulan LED gündüz sürüş farları ve sert bir frende otomatik olarak yanıp sönmeye başlayan
arka lambalar (Acil Fren Sinyali ESS) sayesinde sportif şıklığı güvenlikle birleştirin.

Arka Spoiler ve sürüş
güvenliğini artıran LED 3. stop
lambası i30’da standart olarak
bulunur.

Otomatik Katlanan Yan Aynalar araç motoru
durduğunda otomatik olarak katlanır. Entegrasyon
sinyalleriyle buz ve buğu oluşumunu engelleyen
ısıtma özelliğiyle birlikte sunulur.

LED Gündüz Sürüş Farları
görüş mesafesini ve i30'un
görünürlüğünü artırarak
güvenlik sağlar. Estetik tasarımı
ise dış görünüşüne karakteristik
bir çizgi katar.

ÜST DÜZEY GÜVENLİKLİ
YOLCULUKLAR.
Hyundai i30, Euro NCAP’ten aldığı tam not ile güvenliğinizi maksimuma çıkarıyor. Ön, yan ve perde hava yastıkları opsiyonel
olarak sunulan sürücü diz hava yastığı ile dört bir yandan koruma altındasınız.

Ön, yan ve arka hava yastıkları
Yaralanma riskini minimuma indiren iki ön hava
yastığı, iki yan hava yastığı, dört perde hava yastığı
ve yolcu hava yastığını devreden çıkarma anahtarı
standart olarak sunuluyor.

GÖZÜNÜZ ARKADA
KALMASIN.
Geri görüş kamerası sayesinde, aracı geri vitese aldığınızda
dikiz aynasında beliren ekrandan otomobilin arkasındaki
her şeyi renkli olarak görebilirsiniz. Ayrıca objeye olan
mesafenize göre sıklığı değişen uyarı sinyali ile park etmek
artık çok daha kolay.

Sürücü diz hava yastığı
Opsiyonel olarak sunulan sürücü diz hava
yastığı, sürücünün bacakları için ekstra
koruma sağlıyor.

Geri görüş kamerası, arkanızda bulunan alanın
geniş açı görüntüsünü dikiz aynanıza getirir.
HB modelinde, kirden ve tozdan etkilenmemesi
için bagaj üstündeki Hyundai logosunun altına
gizlenmiştir.

YENİLENMİŞ ÜSTÜN MOTOR TEKNOLOJİSİ.

PERFORMANS ARTIYOR, YAKIT TÜKETİMİ DÜŞÜYOR.
i30 Hatchback modelini benzinli veya dizel motor seçeneğiyle,
i30 Cross Wagon modelini ise dizel motor ile tercih edebilirsiniz.
Tüm motor seçenekleri dayanıklılığı artıran ve motorun daha sessiz
çalışmasını sağlayan alüminyum iskelete sahiptir. Motorlarda kullanılan
teknolojiler, performansı artırırken, yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu
düşürmeye yönelik olarak geliştirilmiştir.
Benzinli
1.4 100 PS, 1.6 GDI 135 PS ve 1.6 Turbo GDI 186 PS.
Sürekli Değişken Supap Zamanlama Sistemi’ni (CVVT) kullanan
benzinli motor seçeneğidir.
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Dizel
1.6 CRDi 136 PS
Değişken Geometrili Turbo Şarj (VGT) Sistemi ile çalışan dizel
motor seçeneğidir. Ayrıca dizel motorlarda, dizel partikül
filtresi de standart olarak sunulmaktadır.değeridir.

gr/km

Bir otomobil, motor teknolojisiyle de sizinle uyum sağlamayı başarmalı. Hyundai i30, gelişmiş GDI motor teknolojisi, 6 ileri vitesli
şanzımanı, düşük yakıt tüketimi ve karbon emisyonu değeriyle beklentilerinizi aşan bir teknolojinin ürünü.

*

*1.6 CRDi Blue Drive
Yakıt ekonomisi ve verimlilikte çıtayı yükseklere taşıyan Hyundai i30 ailesinin tüm motor
seçenekleri, düşük karbon emisyonu değerlerine ulaşabilmek için çevreye duyarlı bir
anlayışla tasarlandı.

Standart

İsteğe bağlı

- Mevcut değil
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Metalik Siyah
Metalik (T5B)*

Tango Kırmızı
Sedefli (PR2)

Kutup Beyazı
Opak (PYW)

Yıldız Mavi
Sedefli (SG5)

Mika Siyah
Sedefli (PAE)

Kum Beji
Metalik (Y3Y)

Granit Gri
Metalik (Z3G)

Mavi Düş
Metalik (R3U)

Bordo
Metalik (S3W)

Gümüş Gri
Metalik (U3S)

Safran
Metalik (S9A)

Gece Kahvesi
Metalik (RB4)

-

-

-

RENK KOMBİNASYONU
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIŞ RENK

-

SEDEFLİ

Sİyah

Bej

METALİK

-

İÇ RENK

-

METALİK
SİYAH
(T5B)

MİKA SİYAH
(PAE)

KUTUP
BEYAZI
(PYW)

GÜMÜŞ
GRİ
(U3S)

GRANİT
GRİ
(Z3G)

KUM BEJİ TANGO
(Y3Y)
KIRMIZI
METALİK
(PR2)

Sİyah/
Bej

OPAK

METALİK

METALİK

Sİyah/Bej

SİYAH

BEJ

SEDEFLİ

YILDIZ
MAVİ
(SG5)

METALİK

METALİK

METALİK

MAVİ
DÜŞ
(R3U)

BEJ

Sİyah/
Bej

Sİyah

Sİyah

Bej

ÖLÇÜLER
-

-

Bu broşürdeki araçlar üretici firma tarafından değişik ülkeler için de üretildiğinden, genel maksatlı fotoğraflar kullanılmıştır.
Bu nedenle fotoğraflarda görülen veya broşürde belirtilen bazı donanımlar aracınızda bulunmayabilir; fotoğraftakinden ya
da belirtilenden değişik olabilir. Üretici firma, araçların bu broşürde yer alan herhangi bir teknik özelliğini donanımını ve renk
seçeneklerini önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

1,780 mm
*Sport modeli için geçerlidir.
Sport modelinde sadece siyah iç renk sunulmaktadır.

BORDO
(S3W)

GECE
KAHVESİ
(RB4)

METALİK

Metalİk

Bej

Siyah

KUMAŞ / DERİ
KOMBİNASYONLU DÖŞEME (ELITE)

2,650 mm
4,300 mm

1,780 mm

-

METALİK

SAFRAN
(S9A)

KUMAŞ DÖŞEME (STYLE)

1,470 mm

-

Dikiz Aynası Üzerinde Geri Görüş Kamera Ekranı
Bluetooth
Hız Sabitleyici (Cruise Control)
Otomatik Yanan Farlar
Yağmur Sensörü
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm
Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Düğmesi
Radyo CD MP3’lü Audio, USB, AUX ve iPod girişi
Aluminyum Görünümlü Pedal Grubu
Üst Konsolda Gözlük Cebi
Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Hidrolik Direksiyon
DIŞ DONANIM
16” Alaşımlı Jantlar
17” Alaşımlı Jantlar
18” Alaşımlı Jantlar
Çift Egzos Çıkışı
UV Korumalı Camlar
Karartılmış Arka ve Arka-Yan Camlar
Krom “DİZAYN” Ön Izgara
Viraj İçini Aydınlatan Statik Dönüş Farları
Ön Sis Farları ve Entegre LED Gündüz Farları
LED Arka Stop Lambası
Spor Dizayn LED Gündüz Farları
Elektrikli Isıtmalı Dış Dikiz Aynaları
Elektrikli Isıtmalı Katlanabilir Sinyalli Dış Dikiz Aynaları
Panoramik Cam Tavan
Geri Görüş Kamerası
Spor Ön Izgara ve Çift Egzos Çıkışı
Tavan Rayı
Arka Park Sensörü
Akıllı Park Asistanı (APA)
Lastik Basınç Sensörü

RENK SEÇENEKLERİ

i30
i30 cw
BLUE
STYLE
STYLE
ELITE SPORT STYLE ELITE
DRIVE
DESIGN PACK
-

1,500 mm

-

DONANIM PAKETLERİ

i30

GÜVENLİK DONANIMI
ABS + EBD (Elektronik Kontrollü Fren Güç Dağılımı) Sistemi
TCS (Savrulma ve Patinaj Önleme Sistemi)
ESP (Elektronik Denge Kontrol Programı)
VSM (Araç Stabilite Yönetim Programı)
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)
Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları
Sürücü, Ön Yolcu, Perde ve Yan Hava Yastıkları
Sürücü Diz Hava Yastığı
Elektronik Park Freni
ESS (Acil Fren Sinyali)
İÇ DONANIM
Start -Stop Sistemi (Blue Drive)
Aydınlatmalı ve Soğutmalı Torpido Gözü
Değişken Direksiyon Modu (Flex Steer)
Bagaj Altı Eşya Bölmesi
Bagaj Bölümü Güvenlik Ağı ve Ray Sistemi
Kumaş - Deri Kombinasyonlu Koltuklar
Kumaş - Deri Kombinasyonlu Spor Koltuklar
Kumaş Koltuklar
Elektrikli Sürücü Koltuğu
Kırmızı Dikişli Deri Direksiyon Simidi
Elektrikli Bel Destek Ayarı
Arka Koltuk Bardaklık ve Kol Dayama
Supervision Gösterge Paneli
Manuel Klima
Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima
AQS (Hava Kalitesi Kontrol Sistemi)
Arka Havalandırma Kanalı
Hıza Duyarlı Kapı Kilitleme Mekanizması
Önde ve Bagajda 12V Elektrik Soketi
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası

i30
i30 cw
BLUE
STYLE
STYLE
ELITE SPORT STYLE ELITE
DRIVE
DESIGN PACK

i30 cw

DONANIM PAKETLERİ

Bej

Siyah

KUMAŞ / DERİ
KOMBİNASYONLU DÖŞEME (SPORT)

2,650 mm
4,485 mm

Siyah-Kırmızı*

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor

Tip
Motor Hacmi (cc)
Silindir Adedi
Piston Çapı x Strok (mm)
Sıkıştırma Oranı
Maksimum Güç (ps/d/dk)(kW)

Diğer

Performans

Maksimum Tork (nm/d/dk)
Maksimum Hız (km/h) (manuel/DCT)
Hızlanma (0-100km/h) (sn) (manuel/DCT)
Yakıt Türü
Yakıt Tüketimi* (lt/100km) (manuel/DCT) Şehir içi
Şehir dışı
Ortalama
CO2 Emisyonu* (gr/km) (manuel/DCT) Ortalama
Emisyon Kontrol Sistemi
Vites
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (mm)
Yakıt Depo Kapasitesi (lt)
Bagaj Hacmi (lt)
(2 sıra koltuklar yatırıldığında)
Ağırlık (Sürücü Dahil) (kg)
minimum-maksimum (DCT)
Jant Boyutları / Lastik Boyutları
Ön Süspansiyon
Arka Süspansiyon
Amortisörler
Sistem / Arka Fren
Ön Fren

i30

1.4 MPI
(StartStop)
16 Supap
DOHC D-CVVT
1368
4
72 x 84
10.5
100 (73) / 6000

16 Supap
DOHC D-CVVT
1591
4
77 x 85.4
11
135 (99) / 6300

134.4 / 3500

164 / 4850

1.6 GDI

i30 cw

1.6 CRDi (Start Stop)

1.6 CRDi

16 Supap Turbo Intercooler VGT
1582
4
77.2 x 84.5
16
136 (100) / 4000
MANUEL: 260 / 1500~3000 /
DCT: 300/1750~2500
197 / 200
10.2 / 10.6
Motorin (Euro Dizel)
4.2 / 4.6
4.7 / 5.1
3.4 / 3.9
3.6 / 4.0
3.6 / 4.2
4.0 / 4.4
94 / 109
104 / 115
EURO 6 (Dizel Partikül Filtresi)
MANUEL / DCT
MANUEL / DCT
4300x1780x1470
53

183
12.7

195 / 192
9.9 / 10.7
Kurşunsuz benzin
7.1
7.7 / 7.5
4.7
4.6 / 4.8
5.6
5.7 / 5.8
129
134 / 136
EURO 6
MANUEL
MANUEL / DCT

265 / 1500~4500
193 / 197
10.5 / 10.9

4485x1780x1500

219
8.0
Kurşunsuz benzin
9.6
6.0
7.3
169
EURO 6
MANUEL
4300x1780x1470

528 (1642)

378 (1316)

1388-1544
(1415-1571)

1367-1469

4.7 / 5.1
3.6 / 4.0
4.0 / 4.4
104 / 115

378 (1316)
1254-1389

1271-1417 (1305-1451)

1364-1504 (1391-1531)

6.0J x 15
/ 195 65R 15

Style: 6.5J x 16
/ 205 55R 16
Elite: 7.0J x 17
/ 225 45R 17

1364-1504
(1391-1531)

6.0J x 15 / 195 65R 15

Style: 6.5J x 16 / 205 55R 16
Elite: 7.0J x 17 / 225 45R 17

15” Disk

16” Disk

i30 Sport
1.6 TURBO
GDI
16 Supap
DOHC D-CVVT
1591
4
77 x 85.4
9.5
186 (137) / 5500

Bağımsız Mac Pherson tipi, helezon yaylar ve denge çubuğu
Çok nokta bağlantılı helezon yaylar
Gazlı tip teleskopik amortisörler
ABS + EBD (Elektronik kontrollü fren gücü dağılımı) / 14” Disk
15” Disk
16” Disk

7.5J x 18 /
225 40R 18

Hyundai’nin
tercihi
hyundai.com.tr
/HyundaiTurkiye
/HyundaiTurkiye
/HyundaiTr

16” Disk

(*) 715/2007/AT ve 566/2011/AT normlarına göre verilmiştir. Araçtaki tüm sıvılar tam ve yakıt deposu %90 doluyken 75 kg'lik bir
sürücü dahil ağırlık değeridir. Opsiyonel özelliklere göre değişebilir.
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