
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ще більше хімії – BASF і Hyundai Motor стали 

партнерами для створення високоефективного 

концепту N. 

 
 Світова прем'єра концепт-кару Hyundai RN30 на 

Паризькому автосалоні 2016 

 Основою концепту RN30 є New Generation Hyundai 
i30, що демонструють спортивну основу Hyundai N. 

 Завдяки ключовим рішенням від BASF дизайн 
концепту відрізняється легкістю, 
індивідуальністю, тривкістю та екологічністю 

 

 
Париж і Людвігсхафен, Німеччина — 3 жовтня 2016 – BASF і 

Hyundai Motor знову об'єднались та представили вражаючу 

суміш емоцій та технічної складової: концепт-кар RN30 був 

створений, щоб забезпечити чисте задоволення від водіння на 

гоночній трасі для кожного, серед його особливостей новітні 

інноваційні рішення для автомобілей від BASF. Дебют відбувся 

29 вересня на Паризькому автосалоні 2016, а також концепт 

буде представлений на виставці K в Дюссельдорфі з 19 по 26 

жовтня. 

RN30 поєднує ключові рішення хімічної промисловості, 

цілеспрямований аеродинамічний дизайн і спеціалізовані 

високопродуктивні технології. BASF зробив значний внесок у 

дизайн за допомогою легких пластмас, численних можливостей 

для дизайну, а також стійких та екологічних матеріалів. 

«Як найбільший автомобільний постачальник з хімічної 

промисловості, ми пишаємося тим, що стали важливою 

частиною RN30», – заявив Раймар Ян, голова відділу 
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Сторінка 2  
 

 

спеціальних матеріалів BASF. «Завдяки нашим інноваційним 

матеріалам і спеціалізованим технічним послугам ми надаємо 

підтримку Hyundai Motor у розробці високопродуктивного 

автомобілю як сьогодення, так і майбутнього». 

 

З докладнішою інформацією можна ознайомитися в Інтернеті за 
адресою www.basf.com/RN30 

 

Трансляція прес-конференції Паризького автосалону 2016 буде 

доступна за адресою: www.hyundai.news/pms2016 

 

Трансляція попереднього шоу починається 29 вересня, у четвер, 

о 15:00 за ЦЄЛЧ. 

Про BASF та автомобільну промисловість 

 
Автомобільна промисловість є одним з ключових клієнтів BASF серед галузей 

промисловості. У 2015 році продажі BASF для автомобільної сфери склали 

10.2 млрд. євро, тобто приблизно 14% загальних продажів концерну BASF. 

BASF постачає та розробляє функціональні матеріали та рішення, які 

дозволяють створювати транспортні засоби більш ефективно та 

забезпечувати їх менший вплив на довкілля, незалежно від використовуваної 

технології силового агрегату. Асортимент продукції від BASF включає, 

наприклад, інженерні пластмаси, поліуретанову та спеціалізовані піни, 

покриття, пігменти, каталізатори, паливні присадки, охолоджуючі та гальмівні 

рідини, а також енергоматеріали. Завдяки такому широкому асортименту 

продуктів BASF є провідним світовим постачальником хімічної промисловості 

для автомобільної промисловості. BASF тісно співпрацює з клієнтами по 

всьому світу через мережу, що охоплює Європу, Азіатсько-Тихоокеанський 

регіон, Північну та Південну Америку, а також Африку. З докладнішою 

інформацією про рішення BASF для автомобільної індустрії можна 

ознайомитися в Інтернеті за адресою www.automotive.basf.com. 

 

Про концерн BASF 

 
У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього. Ми поєднуємо 

економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. 

Близько 112,000 співробітників у BASF Group роблять свій внесок в успіх 

наших клієнтів практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. 

Наш продуктовий портфель складається з п'яти сегментів: хімікати, спеціальні 

продукти, функціональні матеріали та рішення, рішення для сільського 

господарства, а також нафта й газ. У 2015 році обсяг продажів концерну склав 

70 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), 

Лондона (BFA) і Цюріха (AN). З докладнішою інформацією про BASF можна 

ознайомитися в Інтернеті за адресою: www.basf.com. 
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BASF на виставці K 2016 

 
Де ваші ідеї стати ідеальним рішень: BASF на Виставці K з 19 по 26 жовтня 

2016 року в Дюссельдорфі (Німеччина), в зал і №5, стенд C21/D21. Всі прес-

релізи, фотографії та детальніша інформація за цією темою за посиланням: 

www.basf.com/k2016 

http://www.basf.com/k2016

