
התמונות להמחשה בלבד 

EV
The All New



 לוקחים
 אחריות

על העולם

נעים בכיוון חדש
 כשאנחנו מסתכלים על ה-IONIQ החשמלית, אנחנו מדמיינים 

 איך יראה העתיד ומבינים במה אנחנו יכולים לתרום לו. 
IONIQ החשמלית היא הבחירה הראשונה שלנו, היא חשמלית 

לחלוטין עם אפס זיהום אוויר. על הדרך אנחנו תורמים לעולם נקי 
.IONIQ-וטוב יותר וגם זוכים בחווית נהיגה ב
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תתחבר לעתיד

פסגת השאיפה לתחבורה נקיה היא להגיע לאפס זיהום. ה-IONIQ החשמלית כבר 
נמצאת שם. השימוש ב-IONIQ הוא ידידותי למשתמש - מנוע חשמלי 88kW מחובר 

 לסוללת 28kWh Lithium-ion polymer מספקת עד 280 ק״מ בטעינה אחת*.
זהו חופש אמיתי וזאת המשמעות האמיתית של נהיגה נקיה.

שקע טעינה כפול
ה-IONIQ מגיעה עם שקע טעינה כפול לגמישות ונוחות 

מירבית. חיבור הכבל הוא בטיחותי ופשוט להפעלה.

גריל מסוגנן
הגריל הייחודי מציג עיצוב אלגנטי עם אירודינמיקה מעולה. 

)DC( טעינה מהירה

 חיבור לשקע כוח 
)AC 5-pin( חד-פאזי ביתי

* טווח הנסיעה מושפע בין היתר מאופן תפעול הרכב, תנאי סביבה, טופוגרפיה, קיבולת הסוללה בראשית הנסיעה, מצב צמיגים, והוא עשוי להיות שונה מהמצוין בקטלוג זה.   IONIQ EV / 45 / התמונות להמחשה בלבד 



בלימה אוטונומית של הרכב במצבי חירום
 שילוב של מצלמה ורדאר לזיהוי כלי רכב והולכי רגל, 

ועצירה אקטיבית של הרכב במצב חירום.

הרכב ששומר עליכם

 / מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין 

SCC Smart Cruise Control - מערכת בקרת שיוט חכמה 
 המגיבה בהתאם לתנאי הכביש, מאטה בעת הצורך לפי מהירות הרכב מלפנים 

ומאיצה בחזרה למהירות שהוגדרה.

סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה
 הכולל חיווי בלוח השעונים, צפצוף קולי ותיקון אקטיבי 

של ההגה לשמירה על נתיב הנסיעה.
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תיבת 
ההילוכים 

המתקדמת

מכסה מנוע 
ודלת תא מטען 

מאלומיניום

הטכנולוגיה של תיבת ההפחתה המעבירה את האנרגיה מהמנוע החשמלי לגלגלים הקדמיים, פשוטה, 
קלה ושקטה לגמרי. זהו חלק משמעותי מהנאת הנהיגה ב-IONIQ: מקסימום כוח בכל דרגת מהירות 

שבוחרים ובמהירות תגובה שאנחנו לא מכירים בנהיגה קונבנציונלית.

דלת תא המטען ומכסה המנוע מיוצרים מסגסוגת אלומיניום קלה במקום הפלדה 
 המסורתית בכדי לאפשר ל-IONIQ מקסימום קשיחות מבנית במינימום משקל. 

סוגי דבק חדישים וטכניקות יצור מתקדמות אומצו במטרה לחזק את שילדת 
הרכב ולהקנות לה חוזק ובטיחות מקסימליים.

מערכת בלימה רגנרטיבית
מנופי הבקרה מאחורי גלגל ההגה, מאפשרים ארבע רמות 

שליטה בבלימה הרגנרטיבית. בעזרתם של מנופי הבקרה בצד 
ימין ובצד שמאל אפשר לשלוט ברמת הרגנרציה, להגביר או 

להפחית הרגנרטיבית של הרכב.

  IONIQ EV / 89 / התמונות להמחשה בלבד 



נקי 
ופשוט

 IONIQ-אחד מהדברים הנפלאים ב
הוא השקט ותחושת הנסיעה החלקה 

שהיא מספקת. הסיבה לכך היא פשוטה:  
במערכת חשמלית מלאה יש הרבה פחות 
חלקים נעים, שמייצרים רטט ורעש מכני. 

לכן ה-IONIQ היא רכב שקט כל כך, 
והעיקר, היא לא מזהמת.

28kWh Lithium-ion polymer סוללת
סוללת ליתיום-יון פולימר מספקת אנרגיה גבוהה למקסימום מרחק נסיעה, 

ובנויה עם מערכות בטיחות מתח רב-שלבי. מיקום הסוללה מתחת לרכב 
מקל על הגישה אליה ומקנה ל-IONIQ מרכז כובד נמוך שמאפשר תימרון 

זריז ונסיעה נוחה ובטוחה.

יחידת בקרת האנרגיה
ה-EPCU, יחידת בקרת האנרגיה הממוחשבת, מבצעת פעולות 
 ,AC/DCמורכבות בויסות המערכות ותת מערכות, כמו ממיר ה 

הממיר DC/DC למתח נמוך, ויחידת בקרת הרכב.

מנוע חשמלי חדשני
עם כוח של 88kW, המנוע משלב יעילות גבוהה לצד כוח מירבי. 

.)Nm 295( kgfm 30.1 עם מומנט מירבי של
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מושבים מתקפלים )ביחס 40:60(חלונות חשמל בעלי מנגנון בטיחות

בורר הילוכים חשמלי
 בורר ההילוכים נמצא במקומו הטבעי לצד הנהג. 

בלחיצה פשוטה ניתן לבחור בין ההילוכים השונים 
נהיגה/חניה/רוורס וכמובן נעילה.

LCD 7“ לוח מכוונים עם תצוגה
מסך התצוגה המרשים מציג נתונים עדכניים ברזולוציה 

גבוהה על צריכת האנרגיה, מצב טעינת הסוללה ועוד.

משטח טעינה אלחוטית
טכנולוגית הטענה אלחוטית חדישה המאפשרת לטעון 

את הטלפון הנייד ללא כל שימוש בכבל )למכשירים 
תומכים בטכנולוגיה לפי תקן טעינה qi(. במידה 

 והטלפון נותר בעמדת ההטענה, תתקבל תזכורת 
על לוח השעונים כדי שלא תשכחו אותו ברכב.

Park

Reverse

Neutral

Drive

Hand grip

כשהטכנולוגיה 
פוגשת את הרגש

 לוח המחוונים נבנה מתוך מחשבה על צרכי המשתמש 
 תוך בחירה מוקפדת של החומרים האיכותיים ביותר. 

כל נקודת מגע בלוח נעשתה מתוך מחשבה על צרכי הנהג.
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המידע והנתונים המופיעים בקטלוג 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 בפרופסקט 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, לשנות 

ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות להמחשה בלבד. קטלוג זה מנוסח בלשון זכר אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד ט.ל.ח

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
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:Premium EV פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

  זיהוי הולכי רגל7  כריות אוויר
  זיהוי רכב דו גלגלי  מערכת בקרת סטייה מנתיב

זיהוי כלי רכב ב«שטח מת« מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  מצלמת רוורס  בלימה אוטומטית בעת חירום

  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי תנועה  בקרת שיוט אדפטיבית

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009.

NEDC נתוני היצרן, ע“פי בדיקת מעבדה. תקן

נתוני צריכת חשמל

טווח נסיעה חשמלית )ק“מ(צריכת חשמל )וואט שעה/ק“מ(דגם
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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*

זיהום מזערי זיהום מירבי


