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

MY19 i30 Fastback N 2.0 T-GDI 6MT

Techniniai duomenys

Bendras WLTP CO2 g/km

WLTP bendros degalų sąnaudos 
Darbinis tūris
Suspaudimo laipsnis

Didžiausia galia
Maks. sukimo momentas

Dinamika

 0 → 80 km/h
 0 → 100 km/h
 80 → 120 km/h su 5-a pavara

Stabdymo kelias 100 → 0 km/h

Padangos, ratai ir stabdžiai Ratai 7,5 J x 18 col. AL Ratai 8,0 J x 19 col. AL

235/35R19

Pirelli P-Zero

Diskiniai stabdžiai: 18 col. priekyje / 17 col. gale

Masė
Tuščio automobilio masė
Bendroji automobilio masė
Priekabos be stabdžių masė
Priekabos su stabdžiais masė
Stogo apkrova

Degalų bako talpa

Matmenys
Apsisukimo spindulys

Ilgis
Plotis

Važiuoklės bazė

Aukštis
Tarpvėžė su standartinėmis padangomis

Prošvaisa

Bagažinės talpa
Nenuleistomis galinėmis sėdynėmis
Nuleistomis galinėmis sėdynėmis

i30 N
2.0 T-GDI 6MT 250 AG 2.0 T-GDI 6MT 275 AG Performance Pack

i30 N

i30 Fastback N

185 188

2.0 T-GDI 6MT 250 AG 2.0 T-GDI 6MT 275 AG Performance Pack
25 990 € 28 990 €
26 990 € 29 990 €

 - 29 990 €

8,1 l /100 km 8,3 l /100 km
1998 1998

250 AG 275 AG Performance Pack

9,5 9,5
250 AG 275 AG

353 Nm  (Overboost: 378 Nm)

4,6 s 4,4 s

1400–1480 kg 1429–1509 kg
1950 kg

6,4 s 6,1 s
5,7 s 5,6 s

34,6 m 34,6 m

700 kg
1600 kg

80 kg

Padangos 225/40R18 Padangos

Michelin PSS

Diskiniai stabdžiai: 17 col. priekyje / 16 col. gale

1 795 mm 1 795 mm
2 650 mm 2 650 mm

Hatchback N Fastback N Hatchback N Fastback N

50 litrų

5,8 m
250 AG 275 AG Performance Pack

4 335 mm 4 455 mm

Gale: 1 556 mm Gale: 1 556 mm Gale: 1 564 mm Gale: 1 554 mm
136 mm 132 mm 132 mm 132 mm

1 451 mm 1 417 mm 1 447 mm 1 419 mm
Priekyje: 1 557 mm Priekyje: 1 557 mm Priekyje: 1 566 mm Priekyje: 1 556 mm 

Hatchback N Fastback N
395 l (381 l automobilyje su galiniu skersiniu) 450 l (436 l automobilyje su galiniu skersiniu)

1 301 l (1 287 l automobilyje su galiniu skersiniu) 1 351 l (1 337 l automobilyje su galiniu skersiniu)

Techninės charakteristikos galioja publikavimo metu.

Techninės charakteristikos, standartinė įranga ir pasirenkama įranga gali keistis be įspėjimo versija 03.2020

27 490 €

aleksandran
Cross-Out



Eksploatacinės savybės

Išorės įranga

Komforto įranga

Pastovaus greičio palaikymo sistema ● ●

Elektriniai užlenkiami veidrodėliai Kartu su papildomos įrangos komplektu ●

Elektrinis PTC šildytuvas ● ●

Visiškai automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema su ● ●

Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai ● ●

Apšviesti makiažo veidrodėliai ● ●

Galiniai statymo jutikliai ● ●

Priekiniai ir galiniai elektriniai langai ● ●

Automatiškai pritemdomas galinio vaizdo veidrodėlis ● ●

Odinė pavarų svirties galvutė su chromo apdaila ● ●

3 stipinų odinis sportinis vairas su rankiniu pakreipimu ir ● ●

Elektra reguliuojama keleivio sėdynės juosmens atrama - ●

Rankinis keleivio pagalvėlės pailginimas - ●

Metaliniai akceleratoriaus, stabdžių ir sankabos pedalai ● ●

Elektra reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės, 
vairuotojo sėdynė su 2 atminties padėtimis

- ●

Šildomas vairas ● ●

Stogo apdaila: juodas audeklas ● ●

Atrama rankai tarp galinių sėdynių su puodelių laikikliu ● ●

Šildomos priekinės sėdynės ● ●

Reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama ● ●

60:40 santykiu nulenkiama galinė sėdynė ● ●

Rankinis vairuotojo pagalvėlės pailginimas ● ●

Reguliuojamas vairuotojo ir keleivio sėdynės aukštis ● ●

250 AG 275 AG Performance Pack

Vidaus įranga

Tekstilinė apdaila „Sport“ Odinė / zomšinė apdaila „Sport“

Hatchback N Fastback N Hatchback N Fastback N

N priekinis ir galinis buferiai su raudonais intarpais                                                                                   

(„Engine Red“, kėbulo spalva su tamsaus sidabro akcentais)
● ●

Tamsintas galinis stiklas - ●

Juodos šoninės dekoratyvinės detalės, radiatoriaus grotelės ir blizgūs juodi veidrodėlių dangteliai.● ●

Dvigubas duslintuvas ● ●

Galiniai žibintai su LED ● ●

Trikampis papildomas stabdymo žibintas su LED 
(„Fastback“ galinis rūko žibintas)

● ●

Tolimųjų ir artimųjų šviesų bei posūkio signalo žibintai su ● ●

Dienos šviesos žibintai su LED ● ●

Elektra valdoma išmetamųjų dujų vamzdžių sistema - ●

e-LSD - elektroninis riboto slydimo diferencialas - ●

„N Grin Control System“: penki atskiri važiavimo režimai:  
eko, įprastas, sportinis, N ir pasirinktinis N.

● ●

TPMS (high line) - individuali padangų slėgio stebėjimo sistema ● ●

Tolimųjų ir artimųjų šviesų bei posūkio signalo žibintai su LED Lietaus jutiklis

250 AG 275 AG Performance Pack
Mechaninis rankinis stabdis ● ●

Elektroninė kontroliuojama pakaba ● ●

Pagrindinė standartinė 
įranga

8 col. spalvotas jutiklis ekranas, galinio vaizdo kamera e-LSD – elektroninis riboto slydimo diferencialas

Elektroninė kontroliuojama pakaba 19 colių lengvojo lydinio ratlankiai

N Grin Control System Elektra valdomos priekinės sėdynės

Visiškai automatinė dviejų zonų klimato kontrolės sistema 
su oro filtru

Tamsintas galinis stiklas

 i30 N
2.0 T-GDI 6MT 250 AG 2.0 T-GDI 6MT 275 AG Performance Pack

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai Išmaniojo raktelio sistema ir užvedimo mygtukas

Tekstilinė apdaila „Sport“ Odinė / zomšinė apdaila „Sport“
Galiniai statymo jutikliai Elektriniai užlenkiami veidrodėliai

Techninės charakteristikos galioja publikavimo metu.

Techninės charakteristikos, standartinė įranga ir pasirenkama įranga gali keistis be įspėjimo versija 022020



Multimedija

Saugos įranga

Gamykliniai priedai

Metalo arba perlamutro spalva

Comfort Pack:

Sunroof Pack:

Galinės vidaus lemputės su LED

N Navigation Pack:

Qi standarto belaidis telefono įkroviklis
„Android Auto“ / „Apple Car Play“ jau įdiegtas

Galinis skersinis tarp spyruoklių

Bazinė spalva „Engine Red“ Unikali spalva „Performance Blue“  Bazinė spalva „Polar White“ 

Unikali spalva „Shadow Grey“ 

Metalizuota spalva „Micron Grey“ Perlamutrinė spalva „Phantom Black“  (tik modeliui „Fastback N“)

- 245 €

Kėbulo spalvos

995 € 995 €Panoraminis stoglangis („Fastback N“ – stoglangis)

495 € 495 €

Garso ir navigacijos sistema su 8 col. jutikliniu

Galinio vaizdo kamera su dinaminiu kreipikliu

695 €  -

Elektra link kėbulo užlenkiami šoniniai veidrodėliai
Vidaus lemputės
Išmaniojo rakto sistema su užvedimo mygtuku
Priekiniai ir galiniai statymo jutikliai
Lietaus jutiklis

Važiavimo juostos laikymosi sistema „Lane Keep Assist ● ●

250 AG 275 AG Performance Pack

295 €

Vaiko kėdutės tvirtinimas ISOFIX, viršutinis ir apatinis laikikliai ● ●

Avarinio stabdymo sistema „Forward Collision-avoidance 
Assist“ (FCA)

● ●

Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės, šoninės oro pagalvės 
(krūtinės ląstos + dubens) ir užuolaidinės oro pagalvės

● ●

Stabdžių antiblokavimo sistema ABS, važiavimo stabilumo 
kontrolė ESC, pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema HAC

● ●

8 col. spalvotas jutiklis ekranas, galinio vaizdo kamera su 
dinaminiais kreipikliais

● ●

„Android Auto“ / „Apple Car Play“ jau įdiegtas ● ●

AUX ir USB lizdas lizdai ● ●

„Bluetooth handsfree“ ir „audio streaming“ ● ●

Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo ● ●

RDS radijas ● ●

Skaitmeninis laikrodis ● ●

6 garsiakalbiai; 4 priekyje, 2 gale ● ●

Reguliuojamas prietaisų skydelio apšvietimas ● ●

Kelionės kompiuteris ● ●

Maitinimo lizdai centrinėje konsolėje ir bagažinėje ● ●

Prietaisų skydelis su 4,2 col. LCD „Supervision“ ● ●

8 col. spalvotas jutiklinis ekranas 8 col. spalvotas jutiklinis ekranas

Techninės charakteristikos galioja publikavimo metu.

Techninės charakteristikos, standartinė įranga ir pasirenkama įranga gali keistis be įspėjimo versija 022020




