i30 N
2.0 T-GDI 6MT 250 zs

2.0 T-GDI 6MT 275 zs Performance-pakotne

2.0 T-GDI 6MT 250 zs
25 990 €
26 990 €

2.0 T-GDI 6MT 275 zs Performance-pakotne
28 990 €
29 990 €

250 zs

275 zs Performance-pakete

185
8,1 l /100 km
1998
9,5
250 zs

188
8,3 l /100 km
1998
9,5
275 zs

i30 N

i30 Fastback N

i30 N 2.0 T-GDI 6MT
i30 N Fastback 2.0 T-GDI 6MT
Tehniskie dati

WLTP komb. CO2 g/km
WLTP komb. degvielas patēriņš
Darba apjoms
Spiediena līmenis
Jauda
Pagrieziena moments

353 Nm (Overboost : 378 Nm)

Paātrinājums
0 → 80 km/h
0 → 100 km/h
80 → 120 km/h ar 5. ātrumu

4,6 s
6,4 s
5,7 s
34,6 m

Bremzēšanas attālums 100 → 0 km/h

Riepas, riteņi un bremzes

Masa
Pašmasa
Pilna masa
Piekabes masa, bez bremzēm
Piekabes masa, ar bremzēm
Jumta reliņu nestspēja
Degvielas bākas tilpums
Izmēri
Pagriezienu rādiuss
Garums
Platums
Asu platums
Augstums
Sliežu platums
Klīrenss
Bagāžas nodalījums

4,4 s
6,1 s
5,6 s
34,6 m

7.5Jx18" AL
225/40R18
Michelin PSS
Disku bremzes: priekšā 17 "/ aizmugurē 16"

8.0Jx19" AL
235/35R19
Pirelli P-Zero
Disku bremzes: priekšā 18 "/ aizmugurē 17"

Diski
Riepas

Diski
Riepas

1400 - 1480 kg

1429 - 1509 kg
1950 kg
700 kg
1600 kg
80 kg
50 litri

250 zs
4335 mm
1795 mm
2650 mm
Hatchback N
1451 mm
Priekšā: 1557 mm
Aizmugurē: 1556 mm
136 mm

5,8 m

Fastback N
1417 mm
Priekšā: 1557 mm
Aizmugurē: 1556 mm
132 mm

Hatchback N

395 l (381 l aizmugures korpuss ar stiprinājuma stieni
Aizmugurējie sēdekļi normālā stāvoklī
automašīnā)

Aizmugurējie sēdekļi nolaistā veidā

275 zs Performance-pakete
4455 mm
1795 mm
2650 mm
Hatchback N
Fastback N
1447 mm
1419 mm
Priekšā: 1566 mm
Priekšā: 1556 mm
Aizmugurē: 1564 mm
Aizmugurē: 1554 mm
132 mm
132 mm

1301 l (1287 l aizmugures korpuss ar stiprinājuma stieni
aizmugurē)

Fastback N
450 l (436 l aizmugures korpuss ar stiprinājuma stieni
aizmugurē)
1351 l (1337 l aizmugures korpuss ar stiprinājuma stieni
aizmugurē)

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

versija 03.2019

i30 N
Svarīgākais
papildaprīkojums

2.0 T-GDI 6MT 250 zs

2.0 T-GDI 6MT 275 zs Performance-pakete

8 collu skārienekrāns, aizmugurējā kamera
Automātiski kontrolējama atsperu sistēma
N Grin Control System
18 collu vieglmetāla diski
Sportisks salons ar auduma apdari
Aizmugurējie parkošanās sensori
Pilnībā automātiska divzonu klimata kontroles ierīce ar filtru
LED tālās un tuvās gaismas un gaismas leņķis

e-LSD - elektriski vadāms diferenciālis
19 collu vieglmetāla diski
Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi

Veiktspēja
Mehāniskā rokas bremze
Automātiski kontrolējama atsperu sistēma
N Grin Control System: pieci dažādi braukšanas režīmi Eco,
Normal, Sport, N un N Custom.
TPMS - riepu spiediena kontroles sistēma
Elektriski regulējama izplūdes sistēma
e-LSD - elektriski vadāms diferenciālis
Izskats
LED tālās un tuvās gaismas un gaismas leņķis
LED dienas gaismas lukturi
LED aizmugurējie lukturi

Trīsstūrveida LED bremžu lukturi (Fastback aizmugurējais miglas
lukturis)
Melnas sānu ailes, radiatora iedaļas un spīdīgi melni sānu spoguļi

Dubultā atvere
N priekšējie un aizmugurējie kronšteini ar sarkanu akcentu
(Engine Red, detaļas tumši sudrabotā krāsā)
Tonēts aizmugurējais stikls

Automašīnas atslēgšana un palaišana bez atslēgas (Smart Key)

Sportiska ādas/zamšādas apdare
Elektriski aizverami spoguļi
Tonēts aizmugurējais stikls
Lietus sensors

250 zs

275 zs Performance-pakete
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250 zs

275 zs Performance-pakete

Sportisks salons ar auduma apdari
Hatchback N
Fastback N

Sportiska ādas/zamšādas apdare
Hatchback N
Fastback N
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Salons

Pagarināms vadītāja sēdekļa spilvens
Vadītāja un blakussēdētāja sēdekļa augstuma regulēšana
Vadītāja sēdeklim regulējams jostas vietas atbalsts
Atliecams aizmugurējais sēdeklis attiecībā 60:40
Aizmugurējie roku balsti ar glāžu turētāju
Priekšējie sēdekļi ar apsildes iespēju
Stūres apsildes iespēja
Melni auduma griesti
Metāliski gāzes, bremzes un sajūga pedāļi
Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi, vadītāja sēdeklis ar 2
pozīciju atmiņu
Līdzbraucēja sēdeklis ar elektriski regulējamu jostasvietas atbalstu

Pagarināms līdzbraucēja sēdekļa spilvens
Ērtības
Ādas ātrumkloķis ar hroma detaļām

●

●

Sporta stūre ar trīs spieķu konstrukciju, slīpuma un dziļuma

●

●

Elektriski atverami priekšējie un aizmugurējie logi
Automātiski aptumšojams atpakaļskata spogulis
Spoguļi ar apgaismojumu un saules sargiem
Aizmugurējie parkošanās sensori
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Pilnībā automātiska divzonu klimata kontroles ierīce ar filtru
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Elektriski regulējami spoguļi ar apsildes iespēju
Elektriski aizverami spoguļi
Elektriska PTC apsildes iespēja
Kruīza kontrole
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Pieejams ar papildaprīkojuma paketi
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●

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

versija 022020

Multivide

8 collu skārienjūtīgs ekrāns

8 collu skārienjūtīgs ekrāns

●
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4,2 collu LCD info ekrāns
Regulējams vadības paneļa apgaismojums
Ekrāna ceļvedis
Digitāls pulkstenis
6 skaļruņi: 4 priekšējie, 2 aizmugurējie
Skaņas sistēmas vadības slēdži uz stūres
RDS radio
USB un AUX ligzdas
Bluetooth brīvroku sistēma ar audio pārraidi
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8 collu skārienekrāns, aizmugurējā kamera ar dinamisku kameras vadību
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Android Auto / Apple Car Play -gatavība
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12 V kontaktligzdas centrālajā konsolē un bagāžas nodalījumā

Drošības aprīkojums
Vadītāja un pasažiera gaisa spilveni, sānu drošības spilveni
(krūšu kurvim + gurniem) un drošības aizkari.
ABS bremzes, ESC stabilitātes kontrole, HAC slīpuma
ISOFIX stiprinājumi pie drošības sēdekļa, augšējais un
apakšējais stiprinājums
Sadursmes novēršanas palīgsistēma (FCA)
Palīgsistēma mašīnas stabilitātei uz ceļa

250 zs

Papildaprīkojums
Metāla vai perlamutra krāsa

275 zs Performance-pakete
295 €

Comfort pakete:
Elektriski aizverami sāna spoguļi
Durvju iekšējais apgaismojums

695 €

--

Sunroof pakete:
Panorāmas jumta lūka (Fastback N stikla jumta lūka)
Aizmugurējās LED papildus gaismas

995 €

995 €

N Navigācijas pakete:
8 collu skārienjūtīgais ekrāns ar audio un navigācijas sistēmu
Qi standartam atbilstoša bezvadu uzlāde
Android Auto / Apple Car Play -gatavība
Aizmugurējā kamera ar dinamisku kameras vadību

495 €

495 €

--

245 €

Automašīnas atslēgšana un palaišana bez atslēgas (Smart Key)

Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori
Lietus sensors

Aizmugurējās daļas stiprinājums

Ārējās krāsas

Engine Red pamatkrāsa

Performance Blue īpaša krāsa

Micron Grey metāliska krāsa

Phantom Black perlamutra krāsa

Specifikācijas ir pareizas publikācijas laikā.
Specifikācijas, standarta aprīkojums un papildaprīkojums var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Polar White pamatkrāsa

Shadow Grey īpaša krāsa

(pieejama tikai Fastback N modelim)

versija 022020

