
Иновация в задвижването.



Гледайки IONIQ Electric, виждате бъдещето на мобилността 
и шанса да се постигне нещо различно. IONIQ Electric 
е изборът, защото е изцяло електрически и има нулеви 
емисии, като подкрепя създаването на един по-чист и по-
добър свят. Освен това да шофирате IONIQ Electric си е чисто 
забавление. И изглежда страхотно!

Движим се в една нова посока

Един променящ 
се свят.
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Включете се в бъдещето 
на задвижването.
Обикнете чистотата: електрически мотор с мощност 88 кW, свързан към 28 
кWh литиево-йонна полимерна батерия, която осигурява до 280 километра 
за шофиране с едно зареждане. Това е свобода. Това е и главната цел на 
задвижването на IONIQ Electric.

IONIQ Electric е оборудван с предни LED светлини, 
които чрез диодната технология осигуряват по-
силен светлинен поток за по-добро нощно виждане, 
а в същото време използва по-малко енергия в 
сравнение с конвенционалните фарове.

Отличителната предна решетка на IONIQ Electric 
постига перфектен баланс на елегантния дизайн и 
изключителна аеродинамична ефективност.

LED предни светлини
За максимална гъвкавост и удобство IONIQ Electric е 
оборудван с възможност за бързо и възможност за 
стандартно зареждане. И в двата случая свързването 
на кабела е проектирано да бъде безопасно, сигурно 
и лесно.

Два входа за зареждане

Стандартен порт 
(AC)

Порт за бързо 
зареждане (DC)

Решетка
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Впечатляващият изцяло дигитален контролен панел 
разполага с LCD дисплей с висока разделителна 
способност, който изобразява постоянното 
актуализиране на енергийния поток, състоянието на 
заряда на батерията и др.

Контролен панел със 7-инчов цветен 
TFT LCD екран

Когато функцията се 
свързва с емоцията.
Конзолата за управление на IONIQ Electric излъчва емоция. Изкусното майсторство и 
подбраните висококачествени материали разкриват една изящна грижа, която подсилва 
доверието към IONIQ.

Нова технология за безжично зареждане позволява 
на мобилните телефони да се зареждат, без нуждата 
от кабел (само със съвместими телефони). Също 
така, водачът се известява ако телефонът е оставен в 
автомобила.

Безжично зареждане

Устройството за управление на предавките се намира 
там, където нормално очаквате да бъде, точно на 
централната конзола. Само с едно леко докосване 
сменяте режимите Задвижване / Паркиране / Заден 
ход. 

Електронен бутон за смяна  
на предавките

Паркиране

Заден ход

Неутрална

Задвижване

Ръкохватка
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Редукторна  
скоростна кутия

Тази скоростна кутия с една предавка намалява високата скорост на въртене на 
електродвигателя и предава енергията на предните задвижващи колела. Тя е проста, 
лека и почти безшумна. Но това е и една голяма част от забавния фактор на IONIQ Electric: 
С мигновената си реакция на педала за ускорение, IONIQ Electric използва максималния 
въртящ момент при всяка скорост, придавайки завидна еластичност. 

Удобно разположени зад волана, превключвателите позволяват 
избор между четири нива на контрол върху регенериращото 
спиране. В зависимост от пътната обстановка, шофьорът 
може да повиши или намали регенерацията и практически 
да се придвижва без натискането на спирачния педал, което 
демонстрира ефективността на IONIQ Electric.

Регенеративен спирачен контрол
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Заедно с множеството стандартни системи за сигурност, 
IONIQ Electric предлага пълна защита благодарение на 7-те 
въздушни възглавници: две предни, две странични, две 
странични тип „завеса“ и въздушна възглавница за коленете 
на водача. В резултат на това IONIQ Electric е един от най-
сигурните автомобили.

Система от 7 въздушни възглавници

За да се постигне възможно най-добрата горивна ефективност, IONIQ Electric е „поставен 
на диета”: Капакът на двигателя и задна вратата на IONIQ Electric са изработени от 
намаляващ теглото алуминий вместо от традиционната стомана. Заедно с използваната 
високоякостна стомана IONIQ Electric предлага изключително здрава конструкция, която 
гарантира сигурност и стабилност във всяка ситуация.

Алуминиев  
преден капак  
и задна врата
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Кабел за зареждане с кутия 
за контрол (ICCB)

Изчистено и просто.
Едно от най-поразителните неща на IONIQ Electric е тишината и лекотата на движение. Това е така, защото 
технологиите, стоящи зад външността, са перфектно прости: електрически мотор с мощност 88 kW, свързан 
към батерия с мощност 28 kW, управлявана от Блок за управление на ел. енергия (EPCU). Пълна електрическата 
мобилност означава рязко намаляване на броя на движещите се части, които създават механичен шум и вибрации. 
Така че IONIQ шепти тихо и не генерира абсолютно никакви вредни емисии.

С многостепенните системи за безопасност, литиево-йонната 
полимерна батерия осигурява висока енергийна плътност за 
повишаване на дистанцията за движение. Конструкцията придава на 
IONIQ Electric нисък център на тежестта, благоприятстващ гъвкавото 
управление и комфортното пътуване.

28 кВтч литиево-йонна полимерна батерия

Оборудван стандартно с  кабел за 
зареждане, IONIQ Electric може  да бъде 
зареждан практически навсякъде. Той е 
проектиран да се включва в стандартен 
220V контакт и зарежда IONIQ Electric с 
битов променлив ток.
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Синхронизиран  
електрически двигател

До 280 км движение с нулеви емисии – 
наличният пробег позволява безпроблемно 
придвижване от и до офиса, нощни разходки или 
пътувания през почивните дни. 

Удоволствие от най-ефективното 
шофиране

До 280 км

Предлагащият 88 кВ (120к.с.) и 295Нм от 
чисто забавление електрически двигател 
постига перфектният баланс между 
висока ефективност и мощност. 

Модулът е мозъкът зад IONIQ Electric. Той е програмиран да изпълнява 
голям набор от задачи, регулиращи различните електрически и 
електронни системи и подсистеми като AC/DC инвертор, ниско 
напрежение DC-DC конвектор и усправление на автомобила.

Модул за управление на електрическата мощност
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Хромирани рамки на прозорците Електрически прозорци със система 

против прищипване

Осветление за краката за комфортен 
достъп 
Хромирани степенки с лого IONIQ

Електически люк 
Външни хромирани дръжки на вратите

Infinity премиум аудио система Сгъване на облегалките в съотношение 

60:40

8" цветен TFT дисплей за навигационната 
система 
Вентилация на предните седалки

Въздуховоди за задните седалки 
Система за запаметяване на позицията на 
седалката и страничните огледала (IMS)

Пакети
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Polar white (WAW) Platinum silver (T8S) Aurora silver (TS7)

Phantom black (NKA) Blazing yellow(WY7) Marina blue (N4B)

Phoenix orange (RY9)

Кожа T9T

Кожа YGE

16″ алуминиеви джантиТестил T9Y

Външни цветове

Интериор Джанти
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Единици: мм

Задна следа 1 564Ширина
Предна следа

1 820
1 555

Височина 
1 450

4 470
2 700

Дължина
Колесна база  

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛ

Тип Синхронен двигател с постоянен магнит (PMSM)

Максимална мощност (кВт) 88

Макс. въртящ момент (Нм) 295

Капацитет на батерията (кВтч) 28

Пробег с едно зареждане (км) 280 

• Горните стойности са резултат от вътрешни тестове и подлежат на промяна.
• Част от оборудването, илюстрирано или описано в този каталог, може да не се доставя като стандартно оборудване и да се предлага срещу допълнително заплащане.
• Hyundai Motor Company запазва правото си да променя спецификациите и оборудването без предизвестие.
• Показаните цветове може да се различават от действителните цветове, поради ограниченията на печатния процес.
• Моля, консултирайте се с вашия представител за пълна информация и налични цветове.

РАЗМЕРИ

Пространство за горната част на тялото (мм) Отпред / отзад (без люк на тавана) 994/ 950

Пространство за краката (мм) Отпред / отзад 1,073/ 906

Пространство за раменете (мм) Отпред / отзад 1,425 / 1,396

Багажен обем (литри)
До тавана 455

Свалени задни седалки, до тавана 1,410

Спецификации
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Очакванията на хората към индивидуалната мобилност изискват повече от удобно средство за 
транспорт. Старото разбиране за автомобилите е демоде. Автомобилът представя начина на живот 
на отделните хора и става неразделна част от техния живот. В същото време автомобилната индус-
трия претърпя радикални промени. Hyundai Motor Company се разрасна бързо, за да стане един от 
най-големите производители на автомобили, подплатени с производствени възможности и високо 
качество от световна класа. Вече стигнахме до момент, в който се нуждаем от качествен подход, за 
да предоставим по-големи идеи и подходящи решения на нашите клиенти. Това е възможност да се 
придвижим напред и сме разработили нов лозунг за бранда, който олицетворява нашата готовност 
да направим един голям скок. Водени от новия ни лозунг и новото мислене, на което се основава, ние 
ще се превърнем в компания, която продължава да се самопредизвиква да отключи нови възможнос-
ти за хората и планетата.

Хюндай предлага 5-годишна гаранция без ограничение в километрите за всички нови автомобили, 
първоначално  продадени чрез официален представител на Хюндай на краен клиент, съобразно пра-
вилата и условията в гаранционната книжка.
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