
 πΕνημέρωση Τύ ου

 Νέο Hyundai i30 N  

   i30 N     280 PS,  ,Το Νέο διαθέτει έναν αναβαθμισμένο κινητήρα ανανεωμένη σχεδίαση
    ζάντες και καθίσματα μειωμένου βάρους

   π    Hyundai  N  π  π    N  DCT,  Είναι το ρώτο μοντέλο της στην Ευρώ η ου διαθέτει το ένα
  π  π   αυτόματο κιβώτιο δι λού συμ λέκτη οχτώ σχέσεων

   i30  N    π       πΤο Νέο διαθέτει μια οικιλία χαρακτηριστικών για την ενίσχυση του σ ορ
   π    χαρακτήρα των υψηλών ε ιδόσεών του

 π π ,    i30 N   π     HyundaiΕ ι λέον το νέο διαθέτει τις λέον σύγχρονες λειτουργίες ασφαλείας
SmartSense    Bluelinkκαι τεχνολογία σύνδεσης

Το Hyundai i30 N έκανε το ντεμπούτο του το 2017 με πάνω από 28.000 οχήματα να έχουν διατεθεί
μόνο στην Ευρώπη και έχοντας κατακτήσει σημαντικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Auto Bild
Sports Car της Χρονιάς το 2018 και το 2020. Το 2020,  το i30 N αναδείχθηκε «Import Winner»  στην
κατηγορία «Small και Compact Car» των Auto Bild Sports Cars Award 2020. 
Τα μοντέλα της Hyundai N έχουν εμπνεύσει μια ομάδα θαυμαστών γνωστών ως  "N-thusiasts". Το
νέο i30 N βασίζεται στον προκάτοχο του, διαθέτοντας μια σειρά από βελτιώσεις, τόσο αισθητικές όσο
και δυναμικές. Είναι εξοπλισμένο με πιο ελαφριά υλικά, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ευελιξία και τον
ακόμα καλύτερο έλεγχο.  Όπως και  το προηγούμενο μοντέλο έτσι  και  το  Νέο i30 N διατίθεται  σε
εκδόσεις Hatchback και  Fastback.

Το  Νέο  i30  N  έχει  ανανεωθεί  με  καινούργια  σχεδίαση  επικεντρωμένη  στην  υψηλή  απόδοση,  τις
επιδόσεις και το συναίσθημα. Για πρώτη φορά, το Νέο i30 N θα είναι διαθέσιμο και με N DCT, ένα
αυτόματο  κιβώτιο  διπλού  συμπλέκτη  8  σχέσεων,  το  οποίο  διαθέτει  paddles  για  την  επιλογή  των
σχέσεων και τρεις νέες λειτουργίες επιδόσεων N για μια ακόμη πιο σπορ οδηγική εμπειρία. Οι νέες
σφυρήλατες ζάντες των 19 ιντσών και τα N Light Seats μειώνουν και ακόμη περισσότερο το βάρος, με
αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία. Οι επιπλέον λειτουργίες οδήγησης υψηλών επιδόσεων σε
συνδυασμό με τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας και συνδεσιμότητας καθιστούν το Νέο i30 N ένα
σπορ αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση αλλά και για την πίστα.

Σχεδιασμός
Ο σχεδιασμός του Νέου i30 N εστιάζει στη δυναμική απόδοση. Οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με το
προηγούμενο μοντέλο περιλαμβάνουν νέους προβολείς  LED με φώτα ημέρας (DRLs) σχήματος  V,
φώτα  LED  σχήματος  V  στο  πίσω  μέρος  και  έναν  κομψό,  επανασχεδιασμένο  προφυλακτήρα  με
αεροδυναμικά πλευρικά πτερύγια, ο οποίος ενσωματώνει τα air curtains για τη βελτίωση της ροής αέρα
και τη μείωση των αναταραχών της. Για το νέο i30 N υπάρχουν 7 χρώματα αμαξώματος και μια μεγάλη
επιλογή εξατομικευμένων επιλογών για διαφορετικές προσωπικότητες οδηγών και στυλ οδήγησης. Το
διακριτικό λογότυπο N βρίσκεται στη μεγάλη μάσκα καθώς και στα καπάκια των τροχών.

Τα  ποιοτικά  εσωτερικά  υλικά  και  τα  σπορ  σκούρα  μεταλλικά  ένθετα  υπογραμμίζουν  τον  κομψό
χαρακτήρα του i30 N και τη σχέση του με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Τα καθίσματα έρχονται σε έναν
τόνο:  Μαύρα με  ύφασμα παντού  ή με  τεχνητό  σουέτ  και  δέρμα.  Τα N Light  Seats  με  δέρμα και
Alcantara® διατίθενται προαιρετικά. Η σχεδίαση του εσωτερικού του νέου i30 N εστιάζει στη σύνδεση
του οδηγού με το αυτοκίνητο σε όλα τα σημεία επαφής τους. 

Κινητήρες
Το  Νέο  i30  N  διατίθεται  με  έναν  τετρακύλινδρο,  υπερτροφοδοτούμενο  κινητήρα  2.0  λίτρων  που
συνδυάζεται  είτε  με 6-τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο (6MT) είτε  με το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού
συμπλέκτη (N DCT) 8 σχέσεων. Το N DCT επιτρέπει τρεις νέες λειτουργίες N για μια ακόμα πιο σπορ
εμπειρία: N Power Shift, N Grin Shift και N Track Sense Shift.
Στη βασική του έκδοση, το νέο i30 N διαθέτει χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και απόδοση 250 PS και
353 Nm. Οι νέοι πελάτες του i30 N μπορούν επίσης να επιλέξουν την έκδοση Performance Package, με
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τον κινητήρα των 280 PS.  
Όπως και ο προκάτοχός του, έτσι και το νέο i30 N είναι εξοπλισμένο με μια σειρά από χαρακτηριστικά
οδήγησης  υψηλών  επιδόσεων,  όπως  Rev  Matching,  Launch  Control,  προαιρετική  πίσω  μπάρα
ενίσχυσης για αύξηση της ακαμψίας και άλλα πολλά.

 π  Οδική συμ εριφορά
Το  Νέο  i30  N  διαθέτει  ηλεκτρονικά  ελεγχόμενη  ανάρτηση  (ECS).  Μαζί  με  την  ανάρτηση,  έχει
ρυθμιστεί εκ νέου και το σύστημα διεύθυνσης προκειμένου να προσαρμοστεί στις ακόμα καλύτερες
επιδόσεις και με τους δύο τύπους κιβωτίων. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν το Performance Package
και  να  επωφεληθούν  από  το  N  Corner  Carving  Differential,  ένα  ηλεκτρονικά  ελεγχόμενο  μπλοκέ
διαφορικό (eLSD) και από τους μεγαλύτερους δίσκους για ακόμα πιο αποτελεσματικό φρενάρισμα.

Ασφάλεια
Το Νέο i30 N διαθέτει ακόμα πιο υψηλό επίπεδο ασφάλειας, χρησιμοποιώντας περισσότερα στοιχεία
ενεργητικής  ασφάλειας  και  υποβοήθησης  οδηγού  Hyundai  SmartSense.  Το  Forward  Collision-
avoidance Assist (FCA) έχει αναβαθμιστεί για τον εντοπισμό τόσο οχημάτων όσο και πεζών, το Lane
Follow Assist (LFA) υπάρχει σε όλα τα μοντέλα, ενώ για την έκδοση Hatchback με N DCT διατίθεται
και το Blind-Spot Colllision-preventance Assist (BCA-R). 

    Τεχνολογία και συνδεσιμότητα
Τα  χαρακτηριστικά  συνδεσιμότητας  στα  μοντέλα  Hyundai  N  είναι  επίσης  βελτιστοποιημένα  για
οδήγηση  υψηλής  απόδοσης.  Το  νέο  i30  N  διαθέτει  σύστημα  Performance  Driving  Data  για
παρακολούθηση και βελτίωση των οδηγικών δεξιοτήτων, με καινούργια γραφικά για ακόμη μεγαλύτερη
ευκολία  στη  χρήση.  Η  λειτουργία  αποθηκεύει  και  εμφανίζει  δεδομένα  οδήγησης,
συμπεριλαμβανομένων  πληροφοριών  για  την  ισχύ  και  τη  ροπή,  ενώ  περιλαμβάνει  ακόμη  και
χρονόμετρο για οδήγηση σε πίστα.  Διαθέτει  επίσης ένα προαιρετικό σύστημα πλοήγησης με οθόνη
αφής 10,25 ιντσών με το Apple CarPlay, το Android Auto και την τελευταία έκδοση του Bluelink.

  Namyang,   NürburgringΓεννήθηκε στη βραβεύτηκε στο

Το Hyundai  «N» σημαίνει  Namyang, το παγκόσμιο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Hyundai
Motor  στην  Κορέα,  καθώς  επίσης  και  Nürburgring,  όπου  φιλοξενείται  το  Ευρωπαϊκό  Κέντρο
Δοκιμών της Hyundai Motor και η γκάμα Ν δοκιμάστηκε και εξελίχθηκε. Η στενή σύνδεση μεταξύ
Namyang  και  Nürburgring  δημιούργησε  τα  θεμέλια  για  το  N,  με  στόχο  να  προσφέρει  οδηγική
απόλαυση.  Συμβολίζοντας  ένα  σικέιν,   π  «N»το λογότυ ο  ενσωματώνει  αυτή  την  πτυχή  -  ένα
ευέλικτο όχημα που είναι διασκεδαστικό στην οδήγηση - και αντιπροσωπεύει την απόλυτη οδηγική
εμπειρία σε δρόμους με στροφές. 

  NürburgringΚέντρο δοκιμών
Η πίστα Nordschleife του Nürburgring συνεχίζει  να χρησιμοποιείται  προκειμένου να βελτιωθούν οι
τεχνολογίες υψηλών επιδόσεων των N. Η εμβληματική πίστα του Nürburgring είναι γνωστή ως μία από
τις πιο απαιτητικές στον κόσμο. Με 73 στροφές και 20,8 χιλιόμετρα ασφάλτου, αποτελεί ένα εξαιρετικό
συγκρότημα για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και φιλοξενεί το κέντρο δοκιμών της Hyundai Motor, το
οποίο διαχειρίζεται το Τεχνικό Κέντρο της Hyundai Motor Europe. Οι δοκιμές επιτάχυνσης και αντοχής
της Hyundai Motor διεξάγονται εκεί. Κάθε αυτοκίνητο που συμμετέχει στις δοκιμές κάνει τουλάχιστον
480 γύρους στο Nürburgring, τόσο με ήλιο όσο και υπό βροχή, προσομοιώνοντας με τον τρόπο αυτό
180.000 χιλιόμετρα οδήγησης - το ισοδύναμο του κανονικού κύκλου ζωής ενός αυτοκινήτου - σε μόλις
πέντε έως έξι εβδομάδες.
Το  πρώτο  μοντέλο  N,  το  αυθεντικό  Hyundai  i30  N,  υποβλήθηκε  σε  εκτεταμένες  δοκιμές  για  την
απόδοση και την αντοχή του σε πίστα. Κατά τη φάση εξέλιξής του ένα πρωτότυπο i30 N κάλυψε 10.000
χλμ σε δοκιμές αντοχής στην πίστα Nordschleife του Nürburgring. Το i30 N μετείχε επίσης δύο φορές
στην  πιο  σκληρή  δοκιμασία  αντοχής  παγκοσμίως,  τον  24ωρο  αγώνα  ADAC  στο  Nürburgring.  Ο
κινητήρας και τα εξαρτήματά του δοκιμάστηκαν για τη συνολική αξιολόγηση του αυτοκινήτου το 2016
καθώς και για τη διασφάλιση της συνολικής ικανότητάς του σε πίστα το 2017.

  Έμφαση στο Fun to Drive
Το  i30  N εξελίχθηκε  ευθύς  εξαρχής  με  βάση  τους  τρεις  ακρογωνιαίους  λίθους  της  γκάμας  N :
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Εξαιρετικές δυνατότητες στις στροφές, Σπορ αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση και Δυνατότητες σε
πίστα.  Το i30 N  «σημαίνει Fun to Drive».
Το i30 N εξελίχθηκε για να κάνει τους καρδιακούς παλμούς του οδηγού πιο γρήγορους όταν κάθεται
πίσω από το τιμόνι.  Αντί  να εστιάσει  σε απόλυτους αριθμούς,  η  Hyundai Motor επέλεξε να δώσει
έμφαση στην οδηγική απόλαυση και τον συναισθηματικό αντίκτυπο στους καρδιακούς παλμούς του
οδηγού ανά λεπτό (BPM), αντί να μετρά απλώς τις στροφές ανά λεπτό (RPM).Ο σχεδιασμός βασίζεται
σε  ένα  πραγματικό  όχημα  υψηλών  επιδόσεων  και  διαθέτει  την  εντυπωσιακή  μάσκα  της  Hyundai,
επιθετικούς εμπρός και πίσω προφυλακτήρες και μια νέα αεροτομή πίσω. Σύμφωνα με την αρχή «form
follows function»,  ο  σχεδιασμός του αυτοκινήτου βελτιώνει  την αεροδυναμική και  τις  δυνατότητες
ψύξης.

π    Εντυ ωσιακό στις στροφές
Το i30 N λατρεύει τις στροφές. Το λογότυπο N συμβολίζει ένα σικέιν, το πιο απαιτητικό τμήμα μιας
πίστας  όπου  το  i30  N  επιτυγχάνει  μέγιστη  πρόσφυση,  ακρίβεια  και  αίσθηση.  Ο  ισχυρός
υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας των 2.0 λίτρων αποδίδει έως 280 PS και 392 Nm.
Το  i30  N  διαθέτει  αεροδυναμική  σχεδίαση  διατηρώντας  το  αμάξωμα  σταθερά  στο  δρόμο  όταν
απαιτείται μέγιστη πρόσφυση. Το N Corner Carving Differential, ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ
διαφορικό  (eLSD),  βελτιώνει  τα  κρατήματα  και  τη  μέγιστη  ταχύτητα  σε  στροφές.  Για  τους
πραγματικούς  οπαδούς  της  γρήγορης  οδήγησης,  το  Electronic  Stability  Control  (ESC)  μπορεί  να
απενεργοποιηθεί  πλήρως για  μέγιστη ελευθερία.  Προκειμένου να εξασφαλίσουν στον οδηγό και  το
συνοδηγό  τη  μέγιστη  άνεση,  τα  (προαιρετικά)  N Light  Seats,  που  έχουν  εξελιχθεί  ειδικά  για  την
περίσταση, προσφέρουν μέγιστη σταθερότητα και πλευρική στήριξη υπό όλες τις συνθήκες.
π     Σ ορ αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση

Το i30 N είναι ένα σπορ αυτοκίνητο που προσφέρει άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις και στην
οδήγηση σε πίστα το Σαββατοκύριακο. Προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία επιλογών εξατομίκευσης, το
i30 N είναι ένα καλά ισορροπημένο hot hatch, που προσφέρει διαφορετικές επιλογές απόδοσης και
πρακτικότητας προκειμένου να δημιουργήσει την καλύτερη δυνατή αίσθηση για τον οδηγό.

  π  Δυνατότητες σε ίστα
Τα μοντέλα N περνούν πολύ περισσότερο χρόνο στην πίστα σε σύγκριση με τα στάνταρ αυτοκίνητα και
δοκιμάζονται σε υψηλότερες ταχύτητες. Έτσι, όταν ο οδηγός πηγαίνει σε ένα track day με ένα Hyundai
N μπορεί να είναι σίγουρος για τον πολύ καλή απόδοσή του. 

  πΚατασκευασμένο στην Ευρώ η
Τα  i30  N και  i30  Fastback N παράγονται  στη  Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) στο
Nošovice της  Δημοκρατίας  της  Τσεχίας.  Το  εργοστάσιο  της  HMMC διαθέτει  ιδιαίτερα  προηγμένο
τεχνολογικά εξοπλισμό και ξεκίνησε την παραγωγική του δραστηριότητα το 2008. Μέχρι σήμερα έχουν
κατασκευαστεί εκεί περισσότερα από 3,4 εκατομμύρια αυτοκίνητα.  Απασχολεί 3.300 εργαζόμενους,
έχει  παραγωγική  ικανότητα  έως  και  1.400  αυτοκίνητα  ημερησίως  και  περισσότερα  από  300.000
αυτοκίνητα το χρόνο. Τα αυτοκίνητα της HMMC πωλούνται σε περισσότερες από 70 χώρες σε πέντε
ηπείρους. Η HMMC κατασκευάζει το TUCSON, τη γκάμα του i30 στις εκδόσεις Ηatchback, Fastback
και Wagon, καθώς και τα σπορ i30 N και i30 Fastback N και το KONA Electric.

Σχεδιασμός
Ο νέος σχεδιασμός του i30 N μπορεί να περιγραφεί με τρεις λέξεις: επιδόσεις, συγκινήσεις, άποψη.
Πέρα  από  μια  σχεδιαστική  διαφοροποίηση,  οι  αλλαγές  που  έγιναν  στο  i30  N  προσδιορίζουν  τις
επιδόσεις  του.  Για  να  δημιουργήσουν  τον  καλύτερο  συσχετισμό μεταξύ  της  κάθετης  δύναμης,  της
αντίστασης και της αεροδυναμικής του i30 N προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή οδηγική
εμπειρία,  οι  σχεδιαστές  εργάστηκαν  σύμφωνα  με  τις  αεροδυναμικές  αρχές.  Κάθε  σχεδιαστικό
χαρακτηριστικό του έχει εξελιχθεί με έμφαση στη δυναμική απόδοση: η νέα εμφάνιση του i30 N δείχνει
ότι γεννήθηκε για την πίστα.

 Εξωτερικός σχεδιασμός
Στο εμπρός μέρος, το i30 N διατηρεί τη σπορ, επιθετική του εμφάνιση μέσα από τη μαύρη στεφάνη των
προβολέων. Επανασχεδιασμένοι στη νέα έκδοση είναι οι βελτιωμένοι προβολείς LED με φώτα ημέρας
(DRL) σε σχήμα V και τα πίσω LED φώτα επίσης σχήματος V. Το λογότυπο Ν βρίσκεται στην πλατιά
μάσκα. Η ειδική, αιχμηρή σχεδίαση του πλέγματός της θυμίζει σε όποιον τη βλέπει φτερά αεροπλάνου
και έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να εξασφαλίζει την αποτελεσματική ψύξη του κινητήρα. Διαθέτει ζάντες
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αλουμινίου 19 ιντσών και  ελαστικά Michelin Pilot  Super Sport.  Το λογότυπο Ν βρίσκεται  και  στα
καπάκια των τροχών. Καθώς ο εμπρός προφυλακτήρας ενισχύει ακόμη περισσότερο τη μάσκα - σε αυτό
συμβάλλει  και  η  κόκκινη  ρίγα  -  η  συναισθηματική  εμφάνιση  και  ο  δυνατός  χαρακτήρας  του
αυτοκινήτου τονίζονται για άλλη μια φορά. Οι εισαγωγές αέρα στον εμπρός προφυλακτήρα ενισχύουν
την ψύξη των φρένων και την αεροδυναμική. Πίσω από τη μάσκα, οι πρόσθετες κουρτίνες αέρα (air
curtains) βελτιώνουν τη ροή αέρα, μειώνοντας τις αναταράξεις στα φτερά και κάνοοντας την ψύξη του
κινητήρα πιο αποτελεσματική. Το εμπρός splitter και η πίσω αεροτομή δημιουργούν κάθετη δύναμη και
εξαιρετική  αεροδυναμική  ισορροπία.  Εν  τω  μεταξύ,  οι  εξωτερικές  γωνίες  του  προφυλακτήρα,  που
καθορίζονται  από  τα  κλασικά  αεροδυναμικά  πτερύγια,  ενσωματώνουν  τις  κουρτίνες  αέρα  για  να
βελτιώσουν σημαντικά τη ροή του αέρα.
Στο  Hatchback αμάξωμα το τριγωνικό τρίτο φως των φρένων στη γυαλιστερή μαύρη αεροτομή του
ανανεωμένου πίσω μέρους υπογραμμίζει την εντυπωσιακή του εμφάνιση. Η αεροτομή παράγει κάθετη
δύναμη και  εξαιρετική ισορροπία,  ενώ ανανεωμένα είναι  και  τα πίσω φώτα που διαθέτουν μια νέα
υπογραφή LED. Δύο μεγάλες απολήξεις εξάτμισης, ενσωματωμένες στο διαχύτη στο κάτω μέρος του
προφυλακτήρα,  ολοκληρώνουν  την  εικόνα  υψηλών  επιδόσεων  του  i30  N.  Το  νέο  i30  Fastback  N
έρχεται με μια διακριτική και επίσης γυαλιστερή μαύρη αεροτομή, ενώ το τριγωνικό πίσω φως ομίχλης
είναι ενσωματωμένο στη μέση του προφυλακτήρα.

Το Νέο i30 N είναι διαθέσιμο με επτά χρώματα αμαξώματος, συμπεριλαμβανομένου του Performance
Blue, το οποίο είναι αποκλειστικότητα των μοντέλων Hyundai N. Λόγω της παράδοσης της Hyundai
Motor στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, το μοναδικό Performance Blue που αντικατοπτρίζει τον ανοιχτό
ουρανό παρουσιάστηκε με την έναρξη συμμετοχής του στο WRC το 2014 και έκτοτε εκπροσωπεί τη
γκάμα Ν.

Χρώματα αμαξώματος:
• Performance Blue
• Polar White
• Engine Red
• Sunset Red Pearl
• Shadow Grey
• Dark Knight Grey Pearl
• Phantom Black Pearl

Στην έκδοση Performance Package, το νέο i30 N διαθέτει καινούργιες σφυρήλατες ζάντες 19 ιντσών. Οι
βελτιστοποιημένες ως προς το βάρος τους ζάντες με τις πέντε διπλές ακτίνες σχεδιάστηκαν για ελάχιστη
μη αναρτώμενη μάζα και  υψηλή αντοχή.  Το νέο i30 N είναι  το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής της
Hyundai που έρχεται με σφυρήλατες ζάντες 19 ιντσών. Συνολικά είναι 14,4 κιλά πιο ελαφριές από τις
προηγούμενες.  Το  σκούρο  γκρι  ματ  φινίρισμά  τους,  που  κάνει  αντίθεση  με  τις  ειδικές  κόκκινες
δαγκάνες φρένων με το λογότυπο Ν, υπογραμμίζει το αγωνιστικό πνεύμα του αυτοκινήτου. Το νέο i30
N Performance Package εξοπλίζεται επίσης με ελαστικά υψηλής απόδοσης Pirelli P Zero Hyundai N. Τα
οποία έχουν εξελιχθεί ειδικά για το i30 N και για αυτό διαθέτουν και τη σήμανση "HN".

 Εσωτερικός Σχεδιασμός
Το εσωτερικό του Νέου i30 N εστιάζει στη σύνδεση του οδηγού με το αυτοκίνητο σε όλα τα σημεία
επαφής. Το  concept είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά τα αυτοκίνητα. Το
αποκλειστικής σχεδίασης τιμόνι «N» διασφαλίζει ότι ο οδηγός έχει 100% τον έλεγχο. Στην αριστερή
πλευρά  του  τιμονιού,  οι  οδηγοί  μπορούν  να  επιλέξουν  τα  τρία  στάνταρ  προγράμματα  οδήγησης:
Normal, Sport και Eco. Στα δεξιά, ο οδηγός έχει άμεση πρόσβαση μέσω του μπουτόν Ν με την καρό
σημαία στο πρόγραμμα Ν ή στις εξατομικευμένες ρυθμίσεις που φαίνονται στην ειδική οθόνη Ν. Για
καλύτερο έλεγχο του κινητήρα κατά την αλλαγή των σχέσεων οι οδηγοί μπορούν να ενεργοποιήσουν το
σύστημα ελέγχου Rev Matching χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό το ειδικό μπουτόν ενεργοποίησης
ακριβώς πάνω από το μπουτόν Ν.
Το αναλογικά όργανα περιλαμβάνουν λειτουργίες όπως η ενεργή μεταβλητή κόκκινη ζώνη LED, η
οποία μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του λαδιού του κινητήρα και την ένδειξη αλλαγής, η
οποία δείχνει στον οδηγό τον κατάλληλο χρόνο για εναλλαγή ταχυτήτων. Τόσο το στροφόμετρο όσο και
το ταχύμετρο έχουν ειδική σχεδίαση για τη γκάμα Ν και διαθέτουν μπλε περίγραμμα. Το νέο i30 N
διατίθεται επίσης με θερμαινόμενο τιμόνι και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα. Επιπρόσθετα, το νέο
i30 N διαθέτει σπορ, μεταλλικά πεντάλ και ραφές Performance Blue και στους δύο τύπους αμαξώματος.
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Το εσωτερικό είναι διαθέσιμο σε μαύρο χρώμα με επενδύσεις καθισμάτων από ύφασμα ή προαιρετικά
σε συνδυασμό τεχνητού σουέτ και δέρματος για τα καθίσματα.

N Light Sports  καθίσματα Bucket
Το Νέο  i30  N ήταν  το  πρώτο  μοντέλο  Hyundai  N που  διαθέτει  την  επιλογή  των  N Light  Sports
καθισμάτων  Bucket.  Ένα  σετ  ελαφρών  εμπρός  καθισμάτων  με  λογότυπο  N  στα  ενσωματωμένα
προσκέφαλα  μια  απόδειξη  υψηλής  ποιότητας.  Αυτά  τα  μοναδικά  σχεδιασμένα  σπορ  καθίσματα
monoform είναι κατά 2,2 κιλά πιο ελαφριά από τα στάνταρ. Οι τονισμένες επιφάνειές τους προσφέρουν
εξαιρετική πλευρική στήριξη και  στήριξη της  μέσης.  Τα N Light  Seats  είναι  κατασκευασμένα από
δέρμα  εξαιρετικής  ποιότητας  σε  συνδυασμό  με  Alcantara  και  διαθέτουν  ραφές  σε  χρωματισμό
Performance  Blue,  λογότυπο  N  στα  ενσωματωμένα  προσκέφαλα  και  μεταλλική  πόρπη  ζώνης
ασφαλείας. Τα N Light Seats προορίζονται αποκλειστικά για το νέο i30 N και διατίθενται σε Alcantara
και δέρμα.

Κινητήρες

Το νέο i30  N εφοδιάζεται με ένα τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 2,0 λίτρων που κινεί
τους εμπρός τροχούς και συνδυάζεται με ένα 6-τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο (6MT) ή - για πρώτη φορά -
με ένα 8-τάχυτο αυτόματο διπλού συμπλέκτη (N DCT). Ο κινητήρας διατίθεται σε δύο εκδόσεις ισχύος:
την στάνταρ και  την  Performance Package.  Στην στάνταρ έκδοση ο κινητήρας με 6MT προσφέρει
μέγιστη ισχύ 250 PS και μέγιστη ροπή 353 Nm. Με το Performance Package ο κινητήρας αποδίδει 280
PS και διατίθεται τόσο με κιβώτιο 6MT όσο και με  N DCT. Η μέγιστη ροπή για αυτή την έκδοση
αυξήθηκε κατά 39 Nm, στα 392 Nm.
Ο  κινητήρας  των  280  PS προσφέρει  επίπεδη  (flat)  απόδοση  ισχύος,  η  οποία  εξασφαλίζει  υψηλή
απόκριση και βελτιωμένη επιτάχυνση για ακόμη περισσότερη απόλαυση στο δρόμο ή στην πίστα. Η
επίπεδη  ισχύς  παρέχει  περισσότερη  ροπή  και  ισχύ  σε  χαμηλότερες  στροφές,  αξιοποιώντας  έτσι
περισσότερες δυνατότητες του κινητήρα σε καθημερινές συνθήκες οδήγησης. Το νέο i30 N διατηρεί τη
μέγιστη ροπή μεταξύ 2.100 και 4.700 σ.α.λ. και επιτυγχάνει μέγιστη ισχύ μεταξύ των 5.500 και 6.000
σ.α.λ. Κάτι που βελτιώνει την επιτάχυνση στις μεσαίες και υψηλές ταχύτητες και προσφέρει σταθερά
υψηλή απόδοση ακόμη και σε διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος.
Και  οι  δύο  εκδόσεις  έχουν  μέγιστη  ταχύτητα  250 χλμ./ώρα,  ενώ το  νέο  i30  N με  το  Performance
Package και το 6MT μπορεί να καλύψει το 0-100 χλμ./ώρα σε 5,9 δευτερόλεπτα, μία βελτίωση 0,2
δευτερολέπτων ή 3% σε σύγκριση με τον προκάτοχό του. Το νέο i30 N με το Performance Package και
το N DCT, μπορεί να ολοκληρώσει την ίδια διαδικασία σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας το
Launch Control. Στη στάνταρ έκδοση, το νέο i30 N μπορεί να διανύσει το σπριντ των 0-100 χλμ./ώρα
σε 6,4 δευτερόλεπτα.

 Κιβώτιο N DCT

Το νέο αυτόματο 8-τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη N DCT προσφέρει μια σειρά χαρακτηριστικών
οδήγησης υψηλής απόδοσης, καθιστώντας το νέο i30 N ακόμη πιο απολαυστικό. Το N DCT παρέχει τη
συναρπαστική εμπειρία ενός σειριακού κιβωτίου ταχυτήτων με την ευκολία ενός αυτόματου.
Το  N DCT αποτελεί  βελτιωμένη  έκδοση  του  in-house κατασκευασμένου  8-DCT,  μιας  8-τάχυτης
μετάδοσης υγρού διπλού συμπλέκτη. Για τα μοντέλα Ν, το 8-DCT έχει δεχθεί βελτιώσεις στην αντοχή
του ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των μοντέλων υψηλών επιδόσεων. Ο 2.0 T-GDI κινητήρας
προσφέρει  καλύτερη  απόδοση  χρησιμοποιώντας  ιδανικές  σχέσεις  μετάδοσης.  Η  μονάδα  ελέγχου
μετάδοσης  έχει  ειδική  ρύθμιση  Ν  με  αποτέλεσμα  την  ταχύτερη  αλλαγή  για  βέλτιστη  εμπειρία
οδήγησης.

Η τεχνολογία N DCT της Hyundai ήταν διαθέσιμη για πρώτη φορά στο VELOSTER N, ένα μοντέλο
που πωλείται  στη  Βόρεια  Αμερική  και  την  Κορέα.  Πλέον  είναι  διαθέσιμη  και  στο  νέο  i30  N και
αργότερα στο επίσης ολοκαίνουριο KONA N.

Το υγρού τύπου  N DCT είναι δομικά παρόμοιο με ένα χειροκίνητο κιβώτιο, καθιστώντας το εξίσου
αποτελεσματικό στην παροχή ισχύος  και  την ταχύτατη λειτουργία του.  Σε αντίθεση με το κιβώτιο
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ταχυτήτων ξηρού τύπου, το υγρό DCT χρησιμοποιεί δύο ηλεκτρικές αντλίες λαδιού για να μειώσει την
τριβή  μεταξύ  των  κινούμενων  μερών  και  την  καλύτερη  ψύξη  του  συμπλέκτη,  επιτρέποντας  έτσι
μεγαλύτερη μεταφορά ροπής μέσω του κιβωτίου ταχυτήτων.

Το σύστημα ηλεκτρικής αντλίας αποτελείται από την αντλία λαδιού υψηλής ροής (High Flow Electric
Oil Pump), η οποία είναι υπεύθυνη για την λίπανση των γραναζιών και την ψύξη συμπλέκτη, καθώς και
την αντλία λαδιού υψηλής πίεσης (High Pressure Electric Oil Pump), η οποία τροφοδοτεί λάδι στον
συσσωρευτή  και  διατηρεί  την  πίεση  που  απαιτείται  για  τον  έλεγχο  της  αλλαγής  σχέσεων.  Μαζί,
εξασφαλίζουν ότι το DCT λειτουργεί με την ελάχιστη απώλεια ισχύος του κινητήρα, με αποτέλεσμα την
καλύτερη οικονομία καυσίμου. Αυτό το νέο, αναβαθμισμένο σύστημα αντλίας αυξάνει τις δυνατότητες
του υγρού N DCT, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές υψηλής ροπής. Τα οφέλη είναι διπλά: Αυτό
το σύστημα έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη απόδοση αυξάνοντας τη μέγιστη μεταφορά ροπής και το
αυτοκίνητο είναι πιο διασκεδαστικό στην οδήγηση λόγω της αυξημένης ισχύος του και των επιδόσεων
του.

Εκτός από την αυξημένη απόδοσή του, το νέο N DCT βελτιώνει τα δυναμικά χαρακτηριστικά. Το λάδι
ψύξης διατηρεί  σταθερά τον  συμπλέκτη στη  βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας,  αποτρέποντας  την
υπερθέρμανση κατά την οδήγηση στα όρια. Επιπρόσθετα το νέο i30 N με το N DCT προσφέρει στους
οδηγούς την χειροκίνητη επιλογή χρησιμοποιώντας τα  paddle shifters ή τον επιλογέα ταχυτήτων. Το
λογισμικό θα αποτρέψει την αυτόματη αλλαγή σχέσης όταν φτάσει το όριο στροφών. Με αυτόν τον
τρόπο, ο χειροκίνητος έλεγχος επιτρέπει στον οδηγό να διατηρεί υψηλές στροφές, όταν χρειάζεται, για
μια ακόμη πιο σπορ οδηγική εμπειρία.

 Το N DCT    π  ολοκλήρωσε ένα εκτεταμένο ρόγραμμα δοκιμών
Το  N DCT δοκιμάστηκε εξαντλητικά στη θρυλική πίστα  Nordschleife του  Nürburgring για περίπου
1.350 γύρους  κατά τη  φάση της  εξέλιξής  του.  Το Ν  DCT βελτιστοποιήθηκε  για  κορυφαία αντοχή
προκειμένου να ανταπεξέλθει  στις  απαιτήσεις  των μοντέλων υψηλών επιδόσεων.  Η διάσημη πίστα
αγώνων του Nürburgring είναι γνωστή ως μία από τις πιο απαιτητικές στον κόσμο. Με 73 στροφές και
20,8 χιλιόμετρα, είναι επίσης ένα κέντρο εξέλιξης που φιλοξενεί το Κέντρο Δοκιμών της Hyundai. Εκεί
πραγματοποιούνται οι δοκιμές αντοχής της εταιρείας. Κάθε αυτοκίνητο που συμμετέχει σε αυτές τις
δοκιμές στο  Nürburgring κάνει τουλάχιστον 480 γύρους (10.000 χλμ.)  τόσο σε στεγνές όσο και σε
βρεγμένες συνθήκες, προσομοιώνοντας έως και 180.000 χλμ. απαιτητικής οδήγησης σε μόλις πέντε με
έξι εβδομάδες. Ο συνεχής συνδυασμός σκληρής επιτάχυνσης, βίαιης επιβράδυνσης και εξαντλητικών
περασμάτων ωθεί τα αυτοκίνητα στα όριά τους σε διαφορετικής πρόσφυσης επιφάνειες και στις πλέον
αντίξοες συνθήκες ώστε να διασφαλιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

   πΧαρακτηριστικά υψηλής οδηγικής α όδοσης

 Λειτουργίες N performance: N Power Shift, N Grin Shift  και N Track Shift
Το κιβώτιο N DCT διαθέτει τρεις νέες Ν λειτουργίες αλλαγής σχέσεων για ακόμα μεγαλύτερη οδηγική
απόλαυση: τις N Power Shift, N Grin Shift και N Track Sense Shift.
Η  N Power Shift (NPS)  ενεργοποιείται  όταν  το  αυτοκίνητο  επιταχύνει  με  το  πεντάλ  του  γκαζιού
πατημένο περισσότερο από 90% εξαλείφοντας κάθε μείωση της ροπής στα ανεβάσματα των σχέσεων
για μέγιστη μετάδοση της ισχύος στους τροχούς. Κάτι που δίνει στον οδηγό μια αίσθηση δυναμικής
επιτάχυνσης κατά την αλλαγή μιας σχέσης.
Στην N Grin Shift (NGS) αυξάνεται η ροπή μέσω του overboost για 20 δευτερόλεπτα – μία απόδοση
που σίγουρα ικανοποιεί  τον  πιο  απαιτητικό  οδηγό.  Για  την ενεργοποίηση αυτής  της  λειτουργίας  ο
οδηγός πιέζει ένα διακόπτη στο τιμόνι και στο πίνακα οργάνων ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση που
δείχνει  τον  υπολειπόμενο  χρόνο.  Αφού  τελειώσει  το  έξτρα  boost,  ο  οδηγός  πρέπει  να  περιμένει
τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα για να το χρησιμοποιήσει ξανά. Όταν το NGS είναι ενεργοποιημένο, ο
οδηγός βιώνει μια μοναδική «αίσθηση τινάγματος» κατά την αλλαγή σχέσης προς τα πάνω.
Τέλος, η λειτουργία N Track Sense Shift (NTS) αναγνωρίζει αυτόματα πότε οι οδικές συνθήκες είναι
βέλτιστες για δυναμική οδήγηση, για παράδειγμα αναγνωρίζει ότι το αυτοκίνητο κινείται σε πίστα και
ενεργοποιείται  αυτόματα.  Επιλέγοντας  τη  σωστή  σχέση  και  το  χρονισμό  αλλαγής  της,  παρέχει  τη
βέλτιστη απόδοση, ακριβώς όπως ένας επαγγελματίας οδηγός αγώνων.

N Grin Control System
Όπως και με την προηγούμενη γενιά i30 N, το N Grin Control System προσφέρει στους οδηγούς την

Hyundai Ελλάς ΑΒΕΕ Βιλτανιώτη 31
14564 Κηφισιά

T +30 210 5507000 www.hyundai.gr

http://www.hyundai.gr/


επιλογή μεταξύ πέντε διαφορετικών προφίλ οδήγησης: τα  Eco,  Normal,  Sport,  N και  N Custom. Τα
προφίλ οδήγησης προσαρμόζουν τις παραμέτρους του κινητήρα, του συστήματος ελέγχου δυναμικής
ευστάθειας  (Electronic Stability Control ή  ESC),  του  ήχου  του  κινητήρα,  του  τιμονιού  για
βελτιστοποίηση  σε  διάφορες  συνθήκες  οδήγησης.  Στη  λειτουργία  N Custom,  οι  οδηγοί  μπορούν
διαμορφώσουν κάθε παράμετρο ανάλογα με τις οδηγικές τους προτιμήσεις και οδικές συνθήκες. Αυτό
γίνεται μέσω ενός λεγόμενου «διαγράμματος αράχνη» στην οθόνη AVN (Audio Video Navigation). 

Creep Off mode (με DCT)
Σε αντίθεση με ένα παραδοσιακό αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο, στα Hyundai με N DCT, ο οδηγός
μπορεί  να  επιλέξει  να  απενεργοποιήσει  τη  λειτουργία  creep.  Όταν  η  λειτουργία   creep είναι
απενεργοποιημένη  και  ο  επιλογέας  είναι  στη  θέση  D,  τότε  δεν  κινείται  προς  τα  εμπρός  όταν
απελευθερωθεί το πεντάλ φρένου. Ανάλογα με τον οδηγό, αυτή η δυνατότητα πίστας μπορεί να είναι
χρήσιμη  για  να  βελτιώσει  την  άνεση.  Η  λειτουργία  creep μπορεί  να  ενεργοποιηθεί  ή  να
απενεργοποιηθεί μέσω των εξατομικευμένων (custom) ρυθμίσεων.

Electronic Sound Generator (ESG)
Για μια πραγματική εμπειρία υψηλής απόδοσης στο εσωτερικό του i30 N ο σπορ ήχος του κινητήρα και
της εξαγωγής ενισχύεται από το σύστημα ESG (Electronic Sound Generator). Στην καμπίνα, η μονάδα
αναπαραγωγής  ήχου  του  κινητήρα  ενισχύει  τον  ήχο  ανεβάζοντας  τη  διάθεση  του  οδηγού.  Η  ESG
χρησιμοποιεί το παρμπρίζ για να μεταφέρει τον ήχο στο αυτοκίνητο. Επίσης, ο μεταβλητός έλεγχος του
σιλανσιέ συμβάλλει στον τέλειο ήχο εξάτμισης.
Για το νέο i30 N, το ESG έχει ρυθμιστεί εκ νέου ώστε να προσφέρει την τέλεια οδηγική εμπειρία.
Launch Control (6MT & N DCT)
Η λειτουργία Launch Control φέρνει το αυτοκίνητο στη μέγιστη του ισχύ του κατά την εκκίνηση από
στάση. Μπορεί να ενεργοποιηθεί στη λειτουργία Ν με το  ESC απενεργοποιημένο ή στην κατάσταση
Sport. Με το 6MT, το Launch Control μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως απελευθερώνοντας το πεντάλ
του συμπλέκτη μετά από πλήρες βύθισμα του πεντάλ του γκαζιού για μια τάχιστη και ιδανική εκκίνηση.
Κατά το ξεκίνημα από στάση,  το  Launch Control με το  N DCT ρυθμίζει  την διαθέσιμη ροπή του
κινητήρα για μια εκκίνηση του i30 N όπως ένας επαγγελματίας οδηγός αγώνων.

Rev Matching
Η λειτουργία Rev Matching προσαρμόζει αυτόματα τις στροφές του κινητήρα όταν ο οδηγός αλλάζει
από μεγαλύτερη σε μικρότερη σχέση. Κατά συνέπεια,  επιτρέπει  ομαλότερα και σπορ κατεβάσματα,
ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης. Για το νέο i30 N με 6MT, το  Rev Matching μπορεί εύκολα να
ενεργοποιηθεί χειροκίνητα μέσω ενός διακόπτη που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τιμονιού. Για την
έκδοση  N DCT,  η  λειτουργία  Rev Matching είναι  ενεργοποιημένη  ως  προεπιλογή,  επομένως  δεν
χρειάζεται να πιεστεί κανένας διακόπτης για να ενεργοποιηθεί.

Ενεργητικός έλεγχος εξαγωγής (Variable Exhaust Valve System  στο Performance
Package)
Ανάλογα με την επιλογή του προφίλ οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει τον ήχο της εξάτμισης και
κατά συνέπεια τον ενεργητικό έλεγχο της βαλβίδας εξαγωγής. Ο ήχος διαφοροποιείται ανάλογα με το
μέγεθος του ανοίγματος της βαλβίδας. Η ενεργητική εξάτμιση έχει πολλές ρυθμίσεις, επιτρέποντας στο
αυτοκίνητο να αυξήσει την ένταση του ήχου της εξάτμισης και να δώσει το τυπικό «bang» ηχητικό εφέ
στο i30 N κατά τις αλλαγές σχέσεων.

 Δυναμικά χαρακτηριστικά

Με το  νέο  i30  N,  τα  συστήματα  ανάρτησης  και  διεύθυνσης  έχουν  επαναρρυθμιστεί  για  βέλτιστη
οδηγική απόλαυση και κράτημα και για τους δύο τύπους κιβωτίου ταχυτήτων. Οι νέες ρυθμίσεις της
ανάρτησης περιλαμβάνουν ένα αρνητικό κάμπερ -1,5 μοιρών- νέα αμορτισέρ, καινούργια ελατήρια, νέα
bump-stops και  μια  προσαρμοσμένη γεωμετρία.  Το βάρος που εξοικονομείται  χάρη στα καθίσματα
υψηλών επιδόσεων N Light Seats και των σφυρήλατων αλουμινένιων τροχών των 19 ιντσών συμβάλει
σημαντικά σε μια νέα βελτιωμένη οδηγικά  N εμπειρία.  Επιπλέον,  για  το  Performance Package,  το
μέγεθος του μπροστινών δισκόφρενων έχει αυξηθεί από τα 345 στα 360 χιλιοστά για ακόμα καλύτερη
απόδοση φρεναρίσματος.
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Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση (Electronic Controlled Suspension ή ECS)
Με  τον  έλεγχο  της  δύναμης  απόσβεσης,  η  οδήγηση  και  ο  χειρισμός  καθώς  και  η  σταθερότητα
ενισχύονται. Ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, από τις καθημερινές μετακινήσεις έως την οδήγηση
με πίστα,  η απόδοση του αυτοκινήτου μπορεί  να προσαρμοστεί.  Η χρήση μιας ηλεκτρομαγνητικής
βαλβίδας  εγγυάται  έναν  ακριβή  και  άμεσο  έλεγχο  δύναμης  απόσβεσης.  Επιτρέπει  στον  οδηγό  να
επηρεάσει την ακαμψία της ανάρτησης με το πάτημα ενός κουμπιού.

    (Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας Electronic Stability Control  ή ESC)
Το σύστημα  ESC ελέγχει συνεχώς τα δυναμικά χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια των στροφών. Για
ακόμη πιο σπορ οδηγική απόλαυση, το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει σε τρία στάδια: τα  Normal,
Sport και  Off.  Όταν  είναι  ενεργοποιημένο,  το  σύστημα  είναι  βελτιστοποιημένο  για  καθημερινή
οδήγηση,  αλλά  δίχως  να  περιορίζει  σημαντικά  την  οδηγική  απόλαυση.  Το  Sport επιτρέπει  ως  ένα
σημείο μια γωνία «γλιστρήματος», ενώ υπάρχει δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησης για τη μέγιστη
αίσθηση σε πίστα. Η φιλοσοφία πίσω από το ESC είναι να επιτρέπει στον οδηγό να το οδηγεί όπως στο
Nürburgring-Nordschleife σε λειτουργία Sport και με την διακριτική επέμβαση του ESC.

N Corner Carving Differential (with Performance Package)
Η ασυναγώνιστη ικανότητα του  i30  N να στρίβει επιτυγχάνεται χάρη σε χαρακτηριστικά όπως το  N
Corner Carving Differential, ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (eLSD).
Το  N Corner Carving Differential έχει  σχεδιαστεί  και  κατασκευαστεί  για  να παρέχει  μια  μοναδική
κατανομή της ισχύος ακόμα και στις πιο δύσκολες στροφές. Επιτρέπει στους κινητήριους τροχούς να
περιστρέφονται σε διαφορετικές ταχύτητες εφαρμόζοντας διαφορετικές ποσότητες ροπής ανάλογα με
τη  μεταφορά φορτίου  από τον  εξωτερικό  προς  τον  εσωτερικό  (κινητήριο)  τροχό.  Η ολίσθηση του
τροχού σε συγκεκριμένες συνθήκες μειώνεται και έτσι ελαχιστοποιείται η υποστροφή στην διάρκεια
μιας στροφής. Το N Corner Carving Differential ενισχύει την πρόσφυση, αυξάνει τη μέγιστη ταχύτητα
σε μια στροφή και την οδηγική απόλαυση περνώντας τη μέγιστη ισχύ στο δρόμο.

  (Σύστημα διεύθυνσης R-MDPS)
Τα  μοντέλα  Hyundai N προσφέρουν  ένα  νέο  επίπεδο  ακρίβειας  και  απόκρισης  στο  σύστημα
διεύθυνσής:  η  ηλεκτρικά  υποβοηθούμενη  κρεμαγέρα  R-MDPS παρέχει  σταθερότητα στο  όχημα σε
υψηλές ταχύτητες και καθιστά το αυτοκίνητο άμεσα ανταποκρινόμενο σε χαμηλότερες ταχύτητες. 

Ασφάλεια

Το  νέο  i30  N έχει  αναβαθμιστεί  ώστε  να  περιλαμβάνει  περισσότερα  χαρακτηριστικά  ενεργητικής
ασφάλειας και συστήματα υποβοήθησης οδηγού από το σύνολο αυτών του Hyundai SmartSense. 
Το  Forward Collision-Hindance Assist έχει  αναβαθμιστεί  ώστε  να  περιλαμβάνει  ανίχνευση  πεζών
(FCA-P). Το Lane Follow Assist (LFA) λειτουργεί για να διατηρεί το αυτοκίνητο στο μέσο της λωρίδας
κυκλοφορίας του πριν ακόμη αυτό αρχίσει να κινείται προς τη μία πλευρά. Η έκδοση  hatchback του
νέου i30 N με το κιβώτιο N DCT προσφέρεται με το προαιρετικό Blind-Spot Collision-Assist (BCA-R),
το  οποίο  μπορεί  να ενεργοποιήσει  τα φρένα  για  να αποτρέψει  μια  σύγκρουση κατά την εναλλαγή
λωρίδων στον αυτοκινητόδρομο. Αυτή η δυνατότητα έχει επίσης αναβαθμιστεί ώστε να αποτρέπει τις
συγκρούσεις στην περίπτωση όπου ο οδηγός αποχωρεί από ένα παράλληλο σημείο στάθμευσης και ένα
άλλο όχημα πλησιάζει από πίσω. 
Όπως ισχύει και με άλλα μοντέλα της γκάμας του Hyundai i30, έτσι και το νέο i30 N προσφέρει τα πιο
εξελιγμένα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

  Χαρακτηριστικά ασφαλείας Hyundai SmartSense:

 [ΝΕΟ] Forward Collision-Avoidance Assist με αναγνώριση και πεζού (FCA-P)
 [ΝΕΟ] Lane Following Assist (LFA)
 [ΝΕΟ] Leading Vehicle Departure Alert (LVDA)
 [ΝΕΟ] Blind-Spot Collision Warning (BCW) (μόνο στο hatchback)
 [ΝΕΟ] Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA-R) (μόνο με DCT, μόνο στο hatchback)
 [ΝΕΟ] Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Warning (RCCW) (μόνο στο hatchback)
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 [ΝΕΟ] Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) (μόνο με DCT, μόνο στο 
hatchback)

 High Beam Assist (HBA)
 Lane Keeping Assist (LKA)

Ένα άλλο χαρακτηριστικό ασφαλείας, το eCall, μπορεί με το πάτημα ενός διακόπτη ή αν ανοίξουν οι
αερόσακοι του αυτοκινήτου, να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

 & Τεχνολογία Συνδεσιμότητα

Το νέο i30 N διαθέτει το σύστημα Performance Driving Data για την καταγραφή και την βελτίωση των
ικανοτήτων  του  οδηγού.  Αυτή  η  δυνατότητα  αποθηκεύει  και  εμφανίζει  τα  δεδομένα  οδήγησης,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την ιπποδύναμη, τη ροπή και  το  turbo boost.  Επίσης,
περιλαμβάνει ένα χρονόμετρο γύρου και επιτάχυνσης, το οποίο είναι βολικό στη πίστα.
Το νέο  i30  N προσφέρεται  με  προαιρετικό  σύστημα πλοήγησης  με  οθόνη  αφής  10,25  ιντσών  και
συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ υπάρχει και θέση για ασύρματη φόρτιση. Είναι
επίσης διαθέσιμο με την τελευταία έκδοση του Bluelink και τις προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας
της Hyundai. Κάτι που προσφέρει μια σειρά νέων πλεονεκτημάτων και υπηρεσιών για τους πελάτες της
Hyundai, όπως είναι τα Connected Routing και  Last Mile Navigation, οι πληροφορίες στάθμευσης σε
πραγματικό χρόνο και μια νέα δυνατότητα προφίλ χρήστη. Όπως κάθε Hyundai, έτσι και το νέο i30 N
έχει στάνταρ εγγύηση 5 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. 
 

 πΤεχνικές ροδιαγραφές

 i30 NΝέο  i30 N Performance PackageΝέο

Κινητήρας 2.0 T-GDI 2.0 T-GDI
Μετάδοση 6MT 6MT or N DCT
Ισχύς 250 PS 280 PS
Μέγιστη ροπή 353 Nm 392 Nm
Τελική ταχύτητα (km/h) 250 250

   Hyundai Motor EuropeΣχετικά με την
Η Hyundai Motor Europe HQ ιδρύθηκε  το 2000 με  κεντρικά γραφεία στο Offenbach της Γερμανίας.  Διαθέτει οχήματα σε 40 ευρωπαϊκές χώρες μέσω 3.000
καταστημάτων με  μερίδιο  αγοράς 3,6% το 2020 (στοιχεία  ACEA).  Το 75% των  οχημάτων Hyundai που πωλούνται  στην Ευρώπη είναι  μοντέλα  σχεδιασμένα,
ανεπτυγμένα, δοκιμασμένα και κατασκευασμένα στην Ευρώπη για να καλύψουν  τις ανάγκες των Ευρωπαίων πελατών, που εξυπηρετούνται από την εκτεταμένη
ευρωπαϊκή υποδομή της εταιρείας. Αυτό περιλαμβάνει δύο εργοστάσια στην Τσεχική Δημοκρατία και την Τουρκία. Μέχρι το τέλος του 2020, η Hyundai θα προσφέρει
μια από τις νεότερες σειρές προϊόντων με σχεδόν όλα τα μοντέλα ηλικίας κάτω του 1 ½ έτους. Επίσης μέχρι τότε, πάνω από το 75% της γκάμας της Hyundai στην
Ευρώπη θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρική έκδοση. Από τον Ιανουάριο του 2021, η Hyundai διαθέτει την νεότερη γκάμα προϊόντων, με σχεδόν όλα τα μοντέλα ηλικίας
κάτω των 1 ½ ετών. Περισσότερο από το 75% της γκάμας της Hyundai στην Ευρώπη είναι τώρα διαθέσιμη σε ηλεκτρική έκδοση και η εταιρεία σχεδιάζει  να
εξηλεκτρίσει  ολόκληρη  την  ευρωπαϊκή  της  γκάμα  μέχρι  το  2025.  Επιπλέον,  η  Hyundai  είναι  πρωτοπόρος  στην  κινητικότητα  με  μηδενικές  εκπομπές  ρύπων,
συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ηλεκτρικού SUV KΟΝΑ Electric,  του ηλεκτρικού οχήματος κυψελών καυσίμου 2ης γενιάς NEXO, και του αμιγώς ηλεκτρικού
μεγάλου crossover IONIQ 5 που πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα, το πρώτο μοντέλο της νέας μάρκας IONIQ. Η Hyundai προσφέρει  το μοναδικό πακέτο
πενταετούς απεριόριστης εγγύησης χιλιομέτρων σε όλα τα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη, παρέχοντας στους πελάτες μια πενταετή εγγύηση χωρίς όριο
χιλιομέτρων, πέντε χρόνια οδικής βοήθειας και πέντε χρόνια τεχνικών ελέγχων.
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