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Uuden sukupolven i30 ensi-ilta  
Frankfurtin autonäyttelyssä 2011 
 
13. syyskuuta 2011 
 

• Uuden sukupolven 5-ovinen i30-malli on jatkoa Hyundain myydyimmän mallin 

menestykselle 

• Suunniteltu, muotoiltu ja valmistettu Euroopassa 

 
Frankfurtin autonäyttelyssä Hyundai esittelee uuden sukupolven 5-ovisen i30-mallin jonka 
odotukset perustuvat nykyisen mallin menestyksen luoneisiin ominaisuuksiin, muotoiluun, 
laatuun, taloudellisuuteen ja suorituskykyyn. 
 
Uuden sukupolven i30 tulee myyntiin Euroopassa viisiovisena hatchback-mallina vuoden 
2012 alkupuolella. Suomeen uutuus saapuu keväällä. Uusi i30 tullaan valmistamaan 
Euroopassa Nosovicen tehtaalla Tsekissä. Nykymallin i30 Wagonin tuotanto jatkuu 
ennallaan. 
 
Muun Hyundai-malliston tavoin, myös uuden i30:n asiakkaat tulevat saamaan Hyundain 
ainutlaatuisen takuupaketin (Five Year Triple Care), joka sisältää viiden vuoden takuun ilman 
kilometrirajoitusta, viiden vuoden tieturvan sekä viiden vuoden maksuttomat 
kuntotarkistukset.  
 
Hyundai lehdistötilaisuus pidetään Hall 6:ssa klo 12.00 (CET) tiistaina 13. syyskuuta 2011. 
 
Arvokas seuraaja Hyundain menestysmallille 
Vuoden 2007 ensiesittelystä alkaen, i30 on myynyt Euroopassa yli 360 000 kappaletta, 
mukaan lukien runsaat 115 000 kappaletta vuonna 2010. Tämä on suurin yksittäisen mallin 
myyntiennätys Hyundain Euroopan historiassa yhden vuoden aikana ja se sijoittaa i30:n C-
segmentin rankinglistalla kuudennelle sijalle. Suomessa i30:n myynti on vuoden 2011 tammi-
elokuussa kasvanut yli 70 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  
 
Hyundai odottaa uuden sukupolven i30-mallin ylläpitävän yhtiön kasvutrendiä ja vahvistavan 
tulevaisuuden myyntimenestystä. Teollisuusanalyytikot ennustavat C-segmentin kasvavan 
7 % seuraavana kolmena vuotena, ja saavuttavan 2,4 miljoonan auton myynnin vuodessa 
vuoteen 2014 mennessä. Hyundai suunnittelee myyvänsä runsaat 120 000 kappaletta uutta 
i30-mallia vuosittain ja saavuttavan luokassaan noin 5 prosentin markkinaosuuden. 
 
Allan Rushfort, Hyundai Motor Europen ylempi varatoimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja 
sanoo: ”Odotamme uuden sukupolven i30:n ottavan merkittävän roolin myynnin ja brandi-
imagon kehittämisessä Euroopassa nousemalla kärkisijoille C-segmentissä ja liittymällä 
uuden i40:n tapaan merkin suurlähettilääksi sekä laadun merkkipaaluksi.” 
 
 



Moutoiluinspiraatio luonnosta 
Hyundain ”aaltoileva veistoksellisuus” näkyy myös uuden sukupolven i30:n linjoissa. Tämä 
muotokieli esiteltiin ensi kertaa Hyundain ix-onic konseptiautossa vuoden 2009 Geneven 
autonäyttelyssä ja on siitä lähtien toiminut muotokielenä kaikissa Euroopassa esitellyissä 
malleissa. 
 
Thomas Burkle, Hyundai Motor Europe Technical Centren muotoilujohtaja kuvailee: ”Kun 
muotoilimme uuden sukupolven i30-mallia, käytimme voimakkaita aaltoilevia linjoja. 
Halusimme saada siihen luonteikkuutta ja urheilullisuutta. Näin se on varsin lähellä uutta i40-
mallia ja ne on helppo tunnistaa sukulaisiksi.” 
 
Uuden sukupolven i30:n tunnistaa myös Hyundain toisesta tunnusmerkistä – 
kuusikulmaisesta jäähdyttäjän säleiköstä. 
 
Uuden sukupolven voimaa 
Uuden sukupolven i30-malli tulee saataville kolmen bensiini- ja kolmen dieselmoottorin 
valikoimana. Tehot asettuvat 90 ja 135 hevosvoiman raameihin. Euroopan laajuisesti 
myynnin odotetaan jakautuvan tasan diesel- ja bensiinimoottoreiden kesken. 
 
Hyundai uskoo, että sen 1.6-litrainen muuttuvageometrisellä turboahtimella varustettu 
dieselmoottori ”U-II”, tulee olemaan mallistossa erittäin suosittu vaihtoehto. 128 
hevosvoimainen moottori kiihdyttää uuden sukupolven i30:n 0-100 km/h 10,9 sekunnissa ja 
sen huippunopeus on 197 km/h. 
 
Myös bensiinimoottorit tarjoavat erinomaisen tasapainon suorituskyvyn ja taloudellisuuden 
välillä. Esimerkiksi uuden sukupolven i30-malliin on saatavana Hyundain 1,6-litrainen GDI-
moottori, jonka suurin teho on 135 hevosvoimaa ja vääntömomentti 164 Nm. 
 
Matalat päästöt ja tosielämän tehokkuus 
Yhtiön Blue DriveTM -tunnuksen alla kehitetyt teknologiat optimoivat tehokkuuden ja 
matalammat päästöt uuden sukupolven i30-mallissa. Nämä sisältävät integroidun Stop&Go 
(ISG) -järjestelmän, pienen vierintävastuksen renkaat, sekä latausjärjestelmän ohjauksen.  
 
Vaihteistoksi ostajat voivat valita kuusinopeuksisen käsivalintaisen tai automaattivaihteiston 
välillä. Kumpikin tarjoaa tehostetun ajonautinnon ja erinomaisen polttoainetaloudellisuuden. 
 
Sisätilojen laatu ja varustelu luokkaa ylempänä 
Matkustamon hienostuneisuus ja yksityiskohdat uuden sukupolven i30-mallissa ovat saaneet 
vaikutteita uuden i40:n korkeista standardeista. Esimerkiksi ohjauspyörän ääressä kuljettaja 
hyötyy Hyundain uudesta Flex SteerTM mahdollisuudesta. Kolmen käyttötavan avulla – 
Comfort, Normal ja Sport – järjestelmä tarjoaa ohjauksen keveystason ja tuntuman sopimaan 
ajo-olosuhteisiin ja tekemään ajamisesta yhä nautinnollisempaa. Selkeä mittaristo välittää 
suuren määrän tärkeää ja hyödyllistä tietoa kuljettajalle. Lisävarusteeksi voi hankkia mm. 
Integroidun navigointijärjestelmän, joka on varustettu 7-tuumaisen kosketusnäytöllä. 
 
Lisävarusteena saatava automaattinen kaksivyöhykeilmastointi tuottaa mukavan ympäristön 
kaikille matkustajille pitkilläkin matkoilla ja lisävarusteinen, etuosastaan avattava, 
panoraamalasikatto päästää matkustamoon luonnollisen valaistuksen.  
 
Aikaisempaan malliin verrattuna asiakkaat hyötyvät uuden sukupolven 5-ovisen i30-mallin 
tilavammasta matkustamosta. Kokonaispituus (4300 mm) ja leveys (1780 mm) ovat 
kasvaneet. Korkeus (1470 mm) sen sijaan on madaltunut ja näin on saatu aikaan 
urheilullisempi muoto ja olemus. Tavaratilan koko on takaistuimet ylhäällä 378 l ja se on 10 % 
nykymallia suurempi. 



 
Viiden tähden turvallisuus 
Uuden sukupolven i30 sisältää viimeisintä teknologiaa aktiivisen ja passiivisen turvallisuuden 
saralla. Aktiiviseen turvallisuuteen liittyy esimerkiksi ESC-ajovakauden hallintajärjestelmä, 
lukkiutumattomat ABS-jarrut, VSM-ajonhallintajärjestemän ja ESS-hätäjarrutusvaroittimen. 
Passiivisen turvallisuuden puolella i30 sisältää mm. vakiona kuusi turvatyynyä - etu-
,sivutyynyt ja turvaverhot – kuljettajan polviturvatyyny on valinnaisvaruste. 
 
Hyundai odottaa uuden viisiovisen i30-mallin saavuttavan Euro NCAP törmäystesteissä 
täydet viisi tähteä.  
 
  



Tekniset tiedot 

Alustavat tiedot, jotka vahvistuvat auton esittelyyn mennessä 

Dieselmoottorit 

1,4-litrainen 90 hv 

Tyyppi / iskutilavuus U-II, WGT, nelisylinterinen, DOHC 16-venttiilinen / 1396 cm3 
Teho/ vääntö 90 hv (66.0 kW) @ 4000 k/min / 220 Nm @1500~2750 k/min 
Sylinterinhalkaisija x iskunpituus (mm) 75.0 x 79.0 
Puristussuhde  17.0 

1,6-litrainen 110 hv 

Tyyppi / iskutilavuus U-II, VGT, nelisylinterinen, DOHC 16-venttiilinen / 1582 cm3 
Teho / vääntö 110 hv (81.0 kW) @ 4000 k/min / 260 Nm @ 1900~2750 k/min 
Sylinterinhalkaisija x iskunpituus (mm) 77.2 x 84.5 
Puristussuhde  17.3 

Uusi 1,6-litrainen 128 hv 

Tyyppi / iskutilavuus U-II, VGT, nelisylinterinen, DOHC 16-venttiilinen / 1582 cm3 
Teho / vääntö 128 hv (94.0 kW) @ 4000 k/min / 260 Nm @ 1900~2750 k/min 
Sylinterinhalkaisija x iskunpituus (mm) 77.2 x 84.5 
Puristussuhde 17.3 

Bensiinimoottorit 

1,4-litrainen 100 hv 

Tyyppi / iskutilavuus Gamma 1.4, nelisylinterinen, DOHC 16-venttiilinen / 1396 cm3 
Teho / vääntö 100 hv (73.2 kW) @ 5500 k/min / 137 Nm @ 4200 k/min 
Sylinterinhalkaisija x iskunpituus (mm) 77.0 x 75.0 
Puristussuhde 10.5 

1,6-litrainen 120 hv 

Tyyppi / iskutilavuus Gamma 1.6 MPI,  nelisylinterinen, DOHC 16-venttiilinen / 1591 cm3 
Teho / vääntö 120 hv (88 kW) @ 6300 k/min / 156Nm @ 4850 k/min 
Sylinterinhalkaisija x iskunpituus (mm) 77.0 x 85.4 
Puristussuhde 10.5 

1,6-litrainen 135 hv 

Tyyppi / iskutilavuus Gamma GDI, nelisylinterinen, DOHC 16-venttiilinen / 1591 cm3 
Teho / vääntö 135 ps (99 kW) @ 6300 k/min / 164 Nm @ 4850 k/min 
Sylinterinhalkaisija x iskunpituus (mm) 77.0 x 85.4 
Puristussuhde 11  

 

  



Vaihteistot   Diesel     Bensiini 

   1,4 / 90 1,6 / 110-128  1,4 / 100 1,6 / 120-135 
Manuaali   6-vaihteinen 6-vaihteinen  6-vaihteinen 6-vaihteinen 
Automaatti   ----   6-vaihteinen  -- -- 6-vaihteinen 

Jousitus 

Edessä     
McPherson-joustintuet, kaasuiskuvaimentimet 

Takana  MultiLink-monivarsituenta, kaasuiskuvaimentimet 

Ohjaus 

Tyyppi   Sähköisesti tehostettu hammastanko-ohjaus Flex Steer™ -
järjestelmällä 

Kääntösäde   5,3 metriä  

Jarrut 

Edessä    15 / 16” jäähdytetyt levyjarrut  

Takana   14” levyjarrut  

Vanne- ja rengaskoko 

Vakio:  15 “ teräs- tai kevytmetallivanne 195 / 65 R15 

Muut: 16” kevytmetallivanne  205 / 55 R16 
 17” kevytmetallivanne  225 / 45 R17  

Mitat (mm) 

Ulkoa  
Pituus  4300 
Leveys  1780 (ilman sivupeilejä) 
Korkeus 1470 
Akseliväli  2650 
Etuylitys 880 
Takaylitys 770 

Sisältä  Edessä  Takana 
Jalkatila  1067   880 
Päätila  1018  963 
Olkatila 1420   1395  

Tilavuudet (litraa) 
Polttoainesäiliö  53 litraa 
Tavaratila     378 litraa takaistuimet pystyasennossa  

 


