
Electric TECH (EV)
Motor elétrico
Tipo Motor síncrono de íman permanente
Potência máxima(cv (kW)) 136 (100)
Binário máximo (Kg.m (Nm)) 30,1 (295)
Autonomia e eficiência energética (WLTP)
Eficiência energética (kWh/100Km) 11,5
Autonomia máxima (km) 311
Bateria de Alta Voltagem
Tipo Polímero de iões de lítio
Capacidade (kWh) 38,3
Rendimento (kW) 113
Voltagem (V) 319,4
Suspensão

Dianteira McPherson 

Traseira Eixo de torção 
Direcção

Tipo Pinhão e cremalheira. Assistida eletricamente 
Raio de viragem mínimo (m) 5,3
Nº de voltas (batente a batente) 2,85
Travões
Tipo Duplo circuito servo assistido com ABS, EBD e BAS 
Dianteiros / traseiros Discos ventilados / Discos sólidos
Tipo de travão de estacionamento Elétrico
Tracção
Eixo Motriz Dianteiro
Jantes e pneus
Jantes Jantes em liga leve 6,5JX16
Pneus 205 / 55 R16
Dimensões exteriores (mm)
Comprimento 4 470
Largura 1 820
Altura 1 475
Distância entre eixos 2 700
Via dianteira 1 552
Via traseira 1 564
Pesos e capacidades
Tara (kg) 1 575
Peso bruto (kg) 1 970
Peso rebocável (com travão / sem travão) 0 / 0
Depósito de combustível (l) -
Volume da bagageira (l) (bancos não rebatidos / bancos rebatidos)* 357 / 1 417**
Consumos, emissões e performances (WLTP)
Low (l/100Km) -
Medium (l/100Km) -
High (l/100Km) -

Extra High (l/100Km) -

Combined (l/100Km) -

Emissões CO2 - Combinado (g/km) 0
Velocidade Máxima (km/h) 165

Aceleração em segundos (0-100Km/h) 9,9 (SPORT) / 10,2 (ECO)
Carregamento das baterias
Capacidade máxima do carregador de bordo (kW) 7,2

Tempo de recarga Standard Aprox. 6 hrs 05 min***

Tempo de recarga Rápida (50 kW / 100 kW) Aprox. 57 min / Aprox. 54 min

Garantias

Viatura 7 anos sem limite de quilometros

Perfuração / Corrosão 12 anos sem limite de quilometros

Baterias de Alta Voltagem 8 anos ou 200.000 quilometros

* Medida até ao tejadilho da viatura

** Valores sem o pneu de reserva temporário

*** O Standard baseia-se na utilização de um carregador AV monofásico de 7,2 kVa
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A marca reserva-se o direito de os alterar, sem aviso prévio. Para melhor conhecimento dos modelos e especificações 

As especificações técnicas e os equipamentos apresentados neste catálogo são dados a título meramente exemplificativo, 

podendo alguns opcionais não estar disponíveis ou obrigarem a uma encomenda especial.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HYUNDAI IONIQ EV MY20



Electric TECH (EV)

Conforto

Ar condicionado automático de uma zona com função de desembaciamento automático S

Cabo de carregamento ICCB S

Cabo de carregamento rápido S

Chave inteligente e botão de arranque (entrada e ignição sem chave) S

Computador de bordo S

Cruise Control' inteligente e limitador de velocidade (com comandos no volante) S

Direção assistida eletricamente S

Integração de smartphone Apple CarPlay e Android Auto S

Painel de instrumentos digital - Mostradores / Indicadores (Supervisão) com ecrã a cores de 7" S

Porta AUX + USB S

Saída de ar para os bancos traseiros S

Seleção do modo de condução (SPORT / ECO / COMFORT) S

Sistema de navegação com ecrã táctil de 10,25" S

Sistema de som Infinity S

Tomada de carregamento AC S

Tomada de carregamento DC S

Travão de estacionamento elétrico S

Vidros de comando elétrico (frente e atrás) com funções automáticas e sistema de segurança (anti-entalamento)(frente) S

Exterior

Faróis de nevoeiro traseiro em LED S

Jantes em liga leve de 16'' S

Moldura das portas em cromado S

Óticas dianteiras em LED S

Óticas traseiras em LED S

Espelhos aquecidos, de comando elétrico, com indicador de mudança de direção, recolha elétrica e iluminação para os pés S

Vidros traseiros privativos S

Interior

Bancos dianteiros com aquecimento S

Banco do condutor com regulação manual em altura e regulação elétrica do apoio lombar S

Bancos em tecido S

Bancos traseiros rebatíveis (60:40) S

Bluetooth com reconhecimento de voz S

Bolsa nas costas dos bancos dianteiros S

Carregador de telemóvel sem fios* S

Coluna de direção com regulação manual em altura e em profundidade S

Espelho retrovisor interior electrocromático S

Luz de leitura com compartimento para óculos de sol S

Patilhas atrás do volante de seleção do nível de "travagem regenerativa" S

Rodapés das embaladeiras com proteções em alumínio S

Suporte para copos no apoio de braços central S

Volante e punho da alavanca de velocidades em pele S

Segurança

7 Airbags - condutor, passageiro, laterais, de cortina e de joelhos (condutor) S

ABS com EBD (Distribuição eletrónica de travagem) e BAS (Sistema de assistência à travagem) S

AEB - Travagem autónoma de emergência S

Câmara (traseira) de auxílio ao estacionamento S

DAW - Alerta de Fadiga do Condutor S

ESC (Controlo eletrónico de estabilidade) S

HAC - Assistência ao arranque em subida ou em plano inclinado S

HBA - Sistema de Controlo Automático dos Máximos S

Kit de mobilidade S

LKAS - Sistema de manutenção à faixa de rodagem S

LVDA - Alerta de arranque do veículo dianteiro S

Luzes de circulação diurna em LED S

Sensor de chuva / luz S

Sensores estacionamento traseiros S

TPMS - Sistema de monotorização da pressão dos pneus com indicação do pneumático afetado S

Pack Opcional

Pack Pele 

Bancos dianteiros com ventilação

Bancos em pele com regulação elétrica do banco do condutor e função de memória

Volante com aquecimento

S = Série,   - = Não disponível,    O= Opção
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O

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS HYUNDAI IONIQ EV MY20

*Compatível com Samsung Galaxy S6 e Galaxy S6 Edge, outros modelos necessitarão de uma capa de carregamento de 

standard "Qi". 


