hybrid

Один
автомобіль.
Три різних
силових
агрегати.

IONIQ Plug-in Hybrid

Hyundai пропонує автомобіль з трьома різними
електрифікованими трансмісіями на вибір, які поділяють
один і той же сучасний дизайн і спеціально розроблену
платформу. Кожен з цих автомобілів відповідає філософії
компанії Hyundai: надати стильні електромобілі з найкращими
характеристиками динамічної плавності ходу та керованості,
які створюють відчуття задоволення від водіння.

2

увійде до лінійки найближчим часом, об'єднуючи в собі
всі переваги IONIQ Hybrid з запасом ходу до 50 км на
електричному двигуні. Він може заряджатися від зовнішнього
джерела живлення.

IONIQ Hybrid

IONIQ Electric

поєднує в собі бензиновий двигун та електромотор з
високим крутним моментом та із спортивною 6-ступінчастою
трансмісією які взаємодіють з подвійним зчепленням для
економічного та приємного водіння.

обладнаний потужним електродвигуном, що живиться від
літій-іонного полімерного акумулятора високої ємності ,
має запас ходу у 280 км без додаткової підзарядки.
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Надихаючий дизайн. Створений емоціями.
IONIQ Hybrid
Привабливість IONIQ Hybrid підкреслюється елегантністю кожної деталі екстер'єру.
Його плавні лінії та збалансовані пропорції висловлюють надихаючу суміш продуктивності
та ефективності. Динамічно стилізовані HID бі-ксенонові фари підкреслюють виразну
шестикутну решітку радіатора, а передній бампер оточено примітними денними
світлодіодними ходовими вогнями та характерною нижньою кромкою блакитного кольору.
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Створений вітром
та майстерністю
людей.

Коефіцієнт аеродинамічного
опору Cd

0.24

Елегантний нахил даху гармонійно переливається в задній спойлер. В результаті
створюється форма, одночасно спортивна і аеродинамічно ефективна. При
коефіцієнті аеродинамічного опору всього 0,24, IONIQ Hybrid є одним з найбільш
аеродинамічних автомобілів на ринку.
Гладкі контури кузова та інноваційні технології об'єднуються для використання
повітряного потоку таким чином, що опір повітря і викиди зведені до мінімуму.
Це автомобіль, здатний приручати вітер і загострювати почуття.

Активні повітряні заслінки

Ефективність в деталях

Динамічний потік повітря

Активні повітряні заслінки в решітці радіатора
відкриваються і закриваються автоматично в кілька
етапів для підвищення аеродинамічних характеристик.

Енергозберігаючі задні світлодіодні комбіновані
фари акцентують увагу на характері IONIQ.

Поряд з світлодіодними денними ходовими фарами
розміщені роздільні повітрозабірники, які мінімізують
турбулентність, направляючи повітряний потік навколо
передніх коліс.
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Видатна продуктивність.
Підвищена ефективність.
Надихаючий дизайн ІОNIQ Hybrid поєднує продуктивність, плавність ходу і відмінну керованість, які є незвичними для
гібридного автомобіля. Вас вразить миттєве прискорення автомобіля, яке відбувається завдяки постійно високому
крутному моменту інноваційного електродвигуна. Динамічне водіння забезпечується трансмісією з подвійним
зчепленням, якій властиве швидке та чутливе перемикання передач для більш спортивного стилю їзди.

Коробка передач
з подвійним зчепленням

Можливість вибору
режиму приводу

Супер-ефективна 6-ступінчаста коробка передач
DCT забезпечує чітке та швидке перемикання для
динамічного водіння.

Ви завжди можете налаштувати стиль водіння відповідно
до вашого настрою, обравши режим приводу ECO або SPORT.
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Бензиновий двигун
з системоюпрямого впорскування
Спеціально розроблений двигун внутрішнього згоряння 1,6 л GDI
забезпечує 105 к.с. з кращою в своєму класі тепловою ефективністю.

Iнтелектуальна
інженерія.
Інноваційні рішення.
IONIQ Hybrid оснащений спеціально розробленим силовим агрегатом, який гарантує задоволення
від водіння та економічні переваги гібридної системи. Спільна робота бензинового двигуна,
електродвигуна та літій-іонного полімерного акумулятора забезпечує оптимальну ефективність
та максимальний драйв
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Прогресивна сталь підвищеної міцності
Раціональне використання легких високоміцних сталевих
сплавів створює структуру, яка, в доповнені із задньою
підвіскою і низьким центром ваги, забезпечує більшу
стабільність та маневреність.
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Акумулятор 1,56 кВт-год високої потужності має чудові
характеристики заряду / розряду, забезпечуючи ефективне
водіння в електричному режимі та регенерацію енергії.
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Літій-іонний полімерний акумулятор

Високий крутний момент і висока ефективність є
основними атрибутами електродвигуна IONIQ Hybrid.
Він забезпечує вражаюче прискорення зі старту та
забезпечує пробіг в електричному режимі зі швидкістю
до 120 км/год.
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Чиста потужність.
Висока ефективність.
Елегантний та просторий інтер'єр IONIQ Hybrid створений за сучасними канонами дизайну Hyundai.
Це втілюється у інтуїтивній простоті та зручності усіх приємних на дотик приладів та елементів
управління. D-подібне рульове колесо і елементи декорування блакитного кольору додають інтер'єру
спортивного вигляду.

D-подібне
рульове колесо

Цифрова панель приладів

Бездротова зарядка для смартфонів

Мультимедійна система з 8” монітором

Кольоровий дисплей з високою роздільною здатністю
передає інформацію, в тому числі швидкість, стан
заряду батареї та використання енергії. Обраний
режим* приводу, Eco, Normal або Sport, зображується
на 7" дисплеї за допомогою окремого стилю та кольору

Сумісні смартфони можна заряджати без дротів
за допомогою вбудованої зарядної станції. **
Попереджувальний сигнал буде спрацьовувати, якщо
ви забули телефон в автомобілі.

Ви можете користуватися усіма функціями смартфону
за допомогою вбудованих додатків Apple CarPlay
та Android Auto. Також доступна нова навігаційна
платформа.

** Для несумісних смартфонів потрібен адаптер бездротової зарядки.

* Apple CarPlay™ є зареєстрованою торговою маркою компанії Apple Inc.
Android Auto™ є зареєстрованою торговою маркою компанії Google Inc.

*Режим ECO показано на малюнку.
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Поліпшений захист.
Інтелектуальна технологія.
На додаток до захисту, що забезпечується 7 подушками безпеки, автомобіль укомплектовано повною лінійкою передових технологій допомоги водієві.
Оглядові камери, радар і ультразвукові датчики допомагають утримувати IONIQ Electric на правильному шляху.

Система утримання смуги руху (LKAS)

Виявлення сліпих зон (BSD)

Попереджає водія про ненавмисний вихід з обраної смуги руху
і при необхідності застосовує коригування рульового управління.

Задні датчики визначають близькість інших транспортних засобів при зміні
смуги руху. Система використовує ті ж датчики для виявлення наближення
транспортних засобів під час руху заднім ходом при виїзді з місць паркування.
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Сім подушок безпеки
Водія та пасажирів захищають сім подушок безпеки,
включаючи подушку безпеки для колін водія.

Автоматичне аварійне гальмування (AEB)

Інтелектуальний круїз-контроль (ASCC)

При небезпеці потенційного зіткнення з транспортним засобом або пішоходом,
AEB спочатку попереджує водія за допомогою візуального та звукового сигналу,
а потім застосовує часткове або повне гальмування.

Автоматично підтримує безпечну відстань до транспортного засобу попереду. *

* тільки для HEV. Для EV, SCC залишається в робочому стані
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Досконалість в деталях. Якість у всьому.

Бі-ксенонові HID фари

Люк з електроприводом
Хромовані дверні ручки

Камера заднього виду
Хромовані накладки на пороги

Бокс для зберігання планшетів

Навігаційна система з 8“ екраном

Аудіо система Infinity Premium

Вентильовані передні сидіння

Підігрів передніх і задніх сидінь
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Кольори кузова

Polar white (WAW)

Platinum silver (T8S)

Aurora silver (TS7)

Phantom black (NKA)

Iron gray (YT3)

Demitasse brown (RB4)

Marina blue (N4B)

Phoenix orange (RY9)

Внутрішнє оздоблення

Шкіра

Тканина
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Колеса

Шкіра

15˝ легкосплавні
диски

17˝ легкосплавні
диски

Технічні характеристики
Двигун

Електричний двигун

Тип

GDI бензиновий двигун

Об'єм двигуна (куб.см)

1,580

Макс. потужність (к.с.)

105 / 5,700

Макс. крутний момент (Нм)

147 / 4,000

Тип
Макс. потужність (к.с.)
Макс. крутний момент
(Нм)
Вихідна потужність
акумулятора (кВт)

Синхронний двигун з постійними магнітами
(PMSM)
43,5
170
42

Витрати палива / Викиди
Витрати палива (л/100 км комбінований)
Викиди CО2 (г/км)

3,4 - 3,9
79-92

Розміри
Висота стелі (мм)

Спереду / ззаду (без люка)

994/ 950

Простір для ніг (мм)

Спереду / ззаду

1,073/ 906

Ширина салону на рівні плечей пасажирів (мм)

Спереду / ззаду

1,425 / 1,396

Місткість багажника (л)

550

Unit : mm

Загальна висота

1,450
Загальна ширина
Передня колія

1,820
1,555

Загальна довжина
Колісна база

4,470
2,700

Задня колія

1,564

Запас ходу, ємність акумулятора і розрахунки ефективності водіння базуються на оцінках і можуть змінюватися в залежності від індивідуальних обставин водіння і дорожніх умов. Остаточна пропозиція і специфікація продукту
можуть відрізнятися від представлених, зверніться до місцевого дилера Hyundai для отримання додаткової інформації. Остаточний продукт IONIQ може відрізнятися від зображень на ілюстраціях у цій брошурі. Порівняння
характеристик щодо викидів гібридних транспортних засобів розглядають як середнє споживання палива транспортними засобами з двигунами внутрішнього згорання.

19

Hyundai Motor Ukraine
www.hyundai.com.ua
2017 Hyundai Motor Ukraine

Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків. Транспортні
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову
плату, не всі версії моделей включені в цій брошурі. Hyundai Motor Europe залишає за собою
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення.
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт дистриб’ютора Hyundai або
проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.

