
Jaunais Hyundai i10
Jaunais Hyundai i10: kļūstiet pamanāms.
Kopš tā prezentācijas 2008. gadā i10 ir kļuvis par Hyundai veiksmes stāstu Eiropas tirgū. Automobiļa ārējais korpuss atspoguļo tā moderno būtību, vienlaik
us nodrošinot visaptveroši ērtu piekļuvi un komfortu, lai sniegtu atbalstu tās daudzveidīgajiem lietotājiem viņu ikdienas gaitās. Ar visplašāko drošības un savi
enojamības piedāvājumu savā klasē, jaunais i10 nodrošina pilnu paketi.

Salīdzinot ar tā priekšgājēju, jaunajam i10 ir uzlabotas proporcijas. Tā vizuālo veidolu uzlabo pazeminātais jumts (-20 mm) un paplatinātais korpuss (+20 m
m). Jaunā i10 pazeminātā viduslīnija transportlīdzekļa priekšpusē (-11 mm) un aizmugurē (-13 mm) nodrošina vadītājiem labāku ceļa redzamību abās pusēs
.

Jaunais i10 ir pieejams kā četrvietīgs vai piecvietīgs modelis. Pateicoties palielinātajai garenbāzei, automobiļa salonā ir vairāk vietas pasažieriem, un tā dau
dzpusīgais 252 litru bagāžas nodalījums ir viens no labākajiem, kas pieejams šajā segmentā. Savukārt durvju pacelšanas augstums ir pazemināts par 29 m
m (salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli), kas vadītājiem atvieglo bagāžas iekraušanu bagāžas nodalījumā.

Dinamisks un stilīgs dizains

Pateicoties mīksto virsmu un izteiksmīgo līniju kontrastam, jaunajam i10 ir jauneklīgs, dinamisks un elegants dizains, kas izceļas A segmenta automobiļu v
idū. Tā vizuālo veidolu uzlabo pazeminātais jumts un platāks korpuss, savukārt platais priekšējais režģis iezīmē tā sportisko raksturu. X formas C jumta sta
tnis skaidri identificē automašīnu un izceļ tur izvietoto i10 logotipu.

Papildus 10 pieejamām eksterjera pamatkrāsām klientu pielāgošanas iespējas vēl vairāk paplašina divu jumta krāsu izvēle – melna vai sarkana, kas izceļ ja
unā i10 rotaļīgo pusi. Pieejamās eksterjera krāsas ir Phantom Black, Polar White, Star Dust, Sleek Silver, Champion Blue, Tomato Red un Slate Blue. Trīs 
eksterjera krāsas ir jaunums: Dragon Red, Brass un Aqua Turqoise. Kopumā ir pieejamas 22 eksterjera krāsu kombinācijas.

Ar moderno stilu un praktiskajiem salona risinājumiem, kas neierobežo ne autovadītāju, ne pasažieru ērtības, tiek turpinātas iepriekšējās automobiļu paaud
zes augsti novērtētās spējas līdzināties lielākiem segmenta automobiļiem. Viens no svarīgākajiem elementiem ir papildu platums, ko rada ventilācijas atver
es, kas iestrādātas durvju apdarē, lai atbalstītu arhitektūras horizontālās struktūras. Lielais dekoratīvais panelis uz instrumentu paneļa, kas rotāts ar 3D šū
nveida rakstu, piešķir vizuālu vērtību visam salonam.

Salons ir pieejams trīs krāsās: Obsidian Black, Brass Metal un Shale Grey.

Ērtums un klasē labākā savienojamība

Jaunas savienojamības funkcijas, tostarp Apple CarPlay un Android Auto, izvirza jauno i10 par līderi savā klasē. Tās ir integrētas krāsainā astoņu collu skāri
enekrānā, kas ir lielākais šajā segmentā un pieejams, izvēloties aprīkojuma līmeni Comfort. Ir pieejams arī bezvadu viedtālruņa lādētājs.

Klasē vadošie drošības līdzekļi

Jaunais i10 ir aprīkots ar jaunākajām Hyundai SmartSense aktīvās drošības un braukšanas palīgfunkcijām – visbagātīgāko drošības paketi savā klasē. Fron
tālās sadursmes brīdinājuma palīgsistēma (FCA) izmanto daudzfunkcionālu kameru, lai uztvertu ne tikai automobiļus, bet arī gājējus transportlīdzekļa priek
šā. Tālo gaismu palīgsistēma (HBA) ir paredzēta automātiskai pārslēgšanai starp tālajām un tuvajām gaismām. Citas jaunajā i10 pieejamās drošības funkci
jas ir: Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKA) un Vadītāja modrības brīdinājuma funkcija (DAA) (DAW). Jaunais i10 ir pieejams ar atpakaļskata kameru un s
tāvvietā novietošanas sensoriem.

Jaunais i10 ir aprīkots arī ar standarta eCall pakalpojumu, kas papildus manuālajai eCall pogai automātiski sazinās ar neatliekamās palīdzības dienestiem, 
ja ir noticis nopietnāks ceļu satiksmes negadījums, kā rezultātā tiek iedarbināti drošības spilvenu sensori.

Aizraujoša braukšanas veiktspēja

Jaunais i10 sākotnēji būs pieejams ar vienu benzīna motoru – 1,0 litru MPI, 3 cilindri, kas nodrošina 67 ZS jaudu un 96 Nm griezes momentu, kā arī maksi
mālo ātrumu 156 km/h. Motora degvielas patēriņš ir 5,1–5,3 l/100 km (kombinēts, WLTP) un CO2 izmeši ir 111–119 g/km (WLTP kombinētais). i10 ir pieeja
ms ar piecu pārnesumu manuālo vai piecu pārnesumu automātisko pārnesumkārbu (AMT).

Tukšgaitas Stop & Go (ISG) ir standarta aprīkojuma funkcija visiem automobiļiem, kas veicina zemāku degvielas patēriņu, zemāku CO2 izmešu līmeni un a
ugstāku efektivitāti. Degvielas ietaupījums, lietojot ISG, ir īpaši izteikts, braucot pilsētas apstākļos, jo ISG automātiski izslēdz motoru, automobilim apstājot
ies.  Lai vēl vairāk uzlabotu aerodinamiku, automobiļa gaisa pretestības koeficients ir samazināts no 0,32 līdz 0,31.

Jaunais i10 ir aprīkots ar MacPherson statņu priekšējo balstiekārtu un stūres pastiprinātāju ar motora piedziņu (MDPS). Turklāt, nomainot aizmugurējo bals
tiekārtu un stūres sistēmu, ir uzlabojusies arī vadāmība. Aizmugurējā savienotā vērpstieņa ass (CTBA) profils ir mainīts no trīsstūra uz U formu, lai palielināt
u stabilitāti transportlīdzekļa vadīšanas laikā. Stūres vērpstienis ir nostiprināts, lai pastiprinātu stūres reakciju (no 2,4 līdz 2,7 Nm/gr.), savukārt stūres mehā
nisma attiecība tagad ir ātrāka – 56,0 mm/apgr., salīdzinot ar iepriekšējo rādītāju – 53,5 mm/apgr.

Jauna apdare un sportiskāks dizains – iepazīstinām ar jauno i10 N Line

Hyundai iepazīstina arī ar jauno i10 N Line – ceturto Hyundai modeli, kas tiks aprīkots ar šo dinamisko aprīkojuma līmeni. Jaunajam i10 N Line ir ekskluzīvs
1,0 litru Turbo GDi motors, kas palielina braukšanas veiktspēju, kā arī virkne dizaina uzlabojumu. Šis jaunais modelis apvieno jaunā i10 dizainu ar N Line sp
ortiskumu un attieksmi. Jaunais i10 N Line ir aprīkots ar ekskluzīvu 1,0 litra, 3 cilindru Turbo GDi ar 100 ZS jaudu un 172 Nm griezes momentu. Motors ir pi
eejams ar piecu pārnesumu manuālo pārnesumkārbu.

Tā eksterjera dizaina uzlabojumi ietver unikālus bamperus un režģi, kas piešķir tam dinamisku izskatu, ko iedvesmojusi Hyundai iesaistīšanās autosportā.
Ekskluzīvie 16 collu vieglmetāla diski un LED dienas gaitas lukturi izceļ jaunā i10 N Line atšķirīgo dizainu un uzsver automašīnas sportiskumu.

Citas jaunā i10 N Line dizaina funkcijas ietver N Line emblēmu, i10 zīmi ar sarkanu fontu, kā arī aizsargplāksni un difuzoru. Klienti var izvēlēties arī kādu no
sešām eksterjera krāsām, kuras var kombinēt ar divu toņu jumtu.

Salona dizains līdzinās sacīkšu automobiļu saloniem. Tas ir panākts, aprīkojot automobili ar N zīmola stūri un pārnesumu pārslēgšanas sviru, kā arī
sarkaniem ventilācijas atveru gredzeniem un vieglmetāla pedāļiem. Tajā pašā laikā sportiskie sēdekļi nodrošina lielāku atbalstu uz sniegumu vērstai
braukšanas precizitātei.

Jaunais i10 N Line Eiropā būs pieejams 2020. gada vasarā.


