EV

התמונות להמחשה בלבד

מנוע

מתלים

חשמלי 88KW

דגם
הספק (כ”ס)
מומנט (קג”מ)

EM09

קדמי

120
30

אחורי

תיבת הילוכים
סוג

הילוך יחיד
עם תיבת הפחתה

הגה
מוגבר חשמלי משתנה בהתאם
למהירות הנסיעה
סיבוב רדיוס (מטר)

מידות (מ"מ)

צמיגים
גלגל חלופי

עצמאיים

מסוג Multi-Link

205/55-R16

ערכת תיקון

ביצועים
תאוצה  0-100קמ"ש (שניות)*
מהירות מרבית (קמ"ש)

+

סוללה

5.3

סוג

בלמים

הספק ()Kw/h

מערכת כפולה מוגברת
קדמיים
אחוריים

מתח כולל ()V

דיסק מאוורר
דיסק

עצמאיים מסוג מקפרסון

צריכת חשמל ()WH/KM

טווח נסיעה

 9.9במצב ספורט
 10.2במצב רגיל

165
LITHIUM-ION
POLYMER

28
360
115
280

אורך
רוחב
גובה
מרווח סרנים
מרווח מהקרקע מינימאלי
מרווח רגלים מושב קדמי
מרווח רגלים מושב אחורי
מרווח ראש מושב קדמי
מרווח ראש מושב אחורי
מרווח כתפיים מושב קדמי
מרווח כתפיים מושב אחורי
מרווח מותניים מושבים קדמיים
מרווח מותניים מושבים אחוריים
נפח תא מטען (ליטרים)
נפח תא מטען עד גובה התקרה (ליטרים)
נפח תא מטען בקיפול מושבים (ליטרים)
משקל עצמי (ק"ג)
משקל כללי מורשה (ק”ג)

*עפ"י נתוני יצרן .לפי נתוני תקן  WLTPמובהר כי טווח הנסיעה בפועל נמוך יותר ומושפע ,בית היתר ,ממהירות הנסיעה ,אופה הנהיגה ברכב ,מצב הצמיגים,
טופוגרפיה ,שימוש באביזרים ,תנאי סביבה ,קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין.

4,470
1,820
1,450
2,700
140
1,136 / 1,073
800 / 906
970
950
1,425
1,396
1,366
1,344
350
455
1,410
1,450
1,880

מפרט בטיחות

אבזור

GL

GL

 2כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע
 2כרית צד לנהג ולנוסע

+
+

דיבורית

 2כריות וילון צידיות
כרית ברכיים לנהג
 - AEBבלימה אוטונומית של הרכב
במצבי חירום עד  80קמ"ש
בלימה אוטונומית בזיהוי הולכי רגל עד  70קמ”ש
 - LKASמערכת סיוע אקטיבית לשמירה על
נתיב הנסיעה
 - SCCמערכת בקרת שיוט חכמה
 - EBDמערכת אלקטרונית לחלוקת כח בלימה
 - ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
 - ESPמערכת בקרת יציבות
אפשרות לביטול כרית אויר לנוסע
 - TPMSמערכת בקרת לחץ אוויר לכל גלגל בנפרד
אפשרות נעילה אוטומטית בתחילת נסיעה
אפשרות לנעילה אוטומטית בשילוב הילוך D
נטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן תאונה
נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות
חגורות בטיחות בעלות  3נקודות עיגון בכל
המושבים
התראה לחגורת בטיחות בכל המושבים
חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחן
קורות חיזוק בדלתות
נקודות עיגון למושב תינוק ISOFIX

+

מצלמה אחורית

+

+

מערכת ניווט
שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
 +דיבורית  BTוצג נתוני נסיעה
כיוון מראות חשמלי

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

מערכת מולטימדיה

*Connected Car

+
+

BT

*Waze

+
+
+

מראות בצבע הרכב
קיפול מראות חשמלי
פנסי איתות במראות
תאורת יום LED
מערכת בקרת אקלים מפוצלת

+
+
+

אפשרות לנטרול מיזוג אוויר במושב לצד הנהג
ופתחי מיזוג לנוסעים במושב האחורי

+

מפתח חכם  -התנעה וכניסה ללא מפתח
 4רמקולים  2 +טוויטרים
תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות
לבקבוקים
תאורת תא מטען
ספוילר אחורי תאורת LED
משענות ראש קדמיות מתכווננות לגובה,
קדימה ואחורה
 2סוככי שמש עם מראות מוארות
מתקן לאחיזת כוסות קדמיים
משענת יד במושב האחורי עם
מקום לכוסות

* המערכת מבוססת על סים סלולארי ללא עלות מוגבל לתקופה.
** למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן טעינה .qi

+

אבזור

GL

לוח שעונים  Super Visionבעיצוב משתנה
בהתאם למצבי הנהיגה
חישוקי סגסוגת
הגה מתכוונן לגובה ולעומק
גלגל הגה וידית הילוכים מעור
תא למשקפי שמש
חיישן אורות
ריפודי בד מהודרים
מושב נהג עם כיוונון חשמלי  +כרית ניפוח לגב
מושב נוסע קדמי עם כיוונון לגובה
פנסי  LEDאחוריים
טעינה אלחוטית לנייד**
חיישני חניה אחוריים מקוריים עם אפשרויות
כיוונון עוצמה

+
״16

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

5

שנות אחריות על הרכב

7

שנות אחריות
על המערכת ההיברידית

או  100,000ק”מ ,עפ”י המוקדם מביניהם.

או  150,000ק”מ ,עפ”י המוקדם מביניהם.

צבעי הרכב

לבן

שחור

Phantom Black

כסוף כהה מטאלי

Polar White

כסוף מטאלי

Aurora Silver

אפור עכבר מטאלי

Platinum Silver

Iron Gray

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.

לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ.
לסוכנות הקרובה אליכם חייגו*5606 :
או היכנסו לאתר האינטרנט
www.hyundaimotors.co.il

481-237

רמת האבזור הבטיחותי
7
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דוד ויוסף

נתוני צריכת חשמל*

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

זיהוי הולכי רגל
זיהוי רכב דו גלגלי
זיהוי כלי רכב ב»שטח מת»
מצלמת רוורס
חיישני חגורות בטיחות
זיהוי תמרורי תנועה
(WH/KM)115

IL0918

מקרא:

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור :GL
 7כריות אוויר
מערכת בקרת סטייה מנתיב
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת חירום
ניטור מרחק מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

דצמבר 2018

קוד דגם

תיאור דגם
GL | IONIQ EV

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת
המקור הלועזי לדפוס .יתכנו הבדלים בין התיאור ,הנתונים והתמונות המובאים בפרוספקט זה 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 .ט.ל.ח.

דרגות זיהום אוויר
1

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי

זיהום מזערי

* עפ"י נתוני יצרן .לפי נתוני תקן  WLTPמובהר כי טווח הנסיעה בפועל נמוך יותר ומושפע ,בית היתר,
ממהירות הנסיעה ,אופה הנהיגה ברכב ,מצב הצמיגים ,טופוגרפיה ,שימוש באביזרים ,תנאי סביבה,
קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין.
** המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט .2009

