Hyundai: Αποκάλυψη για το
Veloster N ETCR
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Η Hyundai Motorsport παρουσίασε το Veloster Ν ETCR, το πρώτο ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκίνητό της,
στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης.
Βασισμένο στο μοντέλο Veloster N, το νέο αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί ειδικά για το νέο πρωτάθλημα ETCR,
το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του το 2020. Το Veloster N ETCR σηματοδοτεί μία συναρπαστική νέα
εποχή για την Hyundai Motorsport, όπου οι αγώνες ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα αποτελέσουν έναν από
τους πυλώνες της εταιρείας.
Το όχημα αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Hyundai Motorsport και ακολουθεί την επιτυχημένη πορεία των i30
N TCR και Veloster N TCR. Η ανάπτυξη του ETCR αντικατοπτρίζει την ευρύτερη στρατηγική της Hyundai
για ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων και υπογραμμίζει περαιτέρω τις δυνατότητες υψηλών επιδόσεων της
Hyundai Motorsport.

Σχεδια
σμένο και κατασκευασμένο στο Alzenau της Γερμανίας, το Veloster N ETCR είναι πλήρως ηλεκτρικό, με
πίσω κίνηση και mid-mounted κινητήρα, ώστε να συμβαδίζει με τους κανονισμούς του ETCR.
Η σχεδίαση του Veloster Ν ETCR ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018, με την πρώτη σχεδιαστική απόδοση

του πρωτοτύπου να ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2019. Ένα πλήρες πρόγραμμα δοκιμών θα ξεκινήσει
αργότερα αυτό το μήνα, υποστηριζόμενο από τους ειδικά εκπαιδευμένους και έμπειρους μηχανικούς της
Hyundai Motorsport, με δύο αυτοκίνητα Veloster N ETCR που θα παραχθούν για την πρώτη σεζόν του
ETCR.
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Thomas Schemera Head of Product Division, Executive Vice President του Ομίλου Hyundai Motor,
δήλωσε: "Βιώσαμε ένα ακόμα ιδιαίτερο ορόσημο στην ιστορία της Hyundai Motorsport. Είμαστε υπερήφανοι
που παρουσιάσαμε το Hyundai Veloster N ETCR, το πρώτο μας αγωνιστικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο,
σχεδιασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς του ETCR. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανοίξαμε αυτό το
συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για την εταιρεία μας. Το ETCR είναι το φυσικό επόμενο βήμα στο ταξίδι μας
και αυτό που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την παγκόσμια στρατηγική της Hyundai για την παραγωγή
ηλεκτρικών οχημάτων. Έχουμε ένα λεπτομερές πρόγραμμα δοκιμών για το Veloster N ETCR, που θα
πλαισιωθεί από την πλήρως εκπαιδευμένη και έμπειρη ομάδα των μηχανικών της Hyundai Motorsport. Το
Veloster N ETCR θα αποτελέσει ιδανική προσθήκη στην συνεχή προσπάθειά μας στο WRC και στο
Customer Racing μαζί με τα i20 R5, i30 N TCR και Veloster N TCR. "
Οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν να απολαύσουν το Veloster N ETCR στο περίπτερο της εταιρείας έως
και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019.
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