HYUNDAI H350
ÚJ KIHÍVÓ A KÖNNYŰ
HASZONJÁRMŰVEK PIACÁN
A H350 felüdülést hoz a könnyű haszonjárművek szegmensébe.
Ultramodern, különösen merev vázszerkezete lehetővé teszi a
különböző felépítmények (zárt áruszállító, platós teherautó vagy
autóbusz) rugalmas alkalmazását. Minősége és képességei révén
az új Hyundai modell a kategória megingathatatlan, a komfort
terén mértékadó szereplője. Több millió kíméletlen tesztkilométer
során bizonyította, hogy a létező legmarconább klímaviszonyokkal
is képes megbirkózni. Elegáns, funkcionális formaterve tekintélyt
parancsoló, hiteles megjelenést kölcsönöz neki. Bármilyen kihívás
várjon rá, teljesítményével és minőségével minden elvárásnak
képes megfelelni. Ez pedig a lehető legjobb hír a vállalkozások
számára.
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KIEMELKEDŐ, KARAKTERES FORMAVILÁG
A HYUNDAI CSALÁD STÍLUSELEMEIVEL
A Hyundai modern arculata a H350 külső formai elemeiben is megnyilvánul, így a modell
remekül harmonizál a Hyundai modellek kifinomult formatervével. A H350 hűtőmaszkja
hatszögletű; a stílusos fényszórók átnyúlnak az oldalfalra. A világítótestek opcióként
projektoros technológiával és LED-es nappali világítással is felszerelhetők. A beépített LED-es
irányjelzőkkel szerelt külső visszapillantó tükrök javítják a H350 láthatóságát, míg az oldalsó
karosszériaburkolatok a sérülésektől óvják a járművet. A külső és belső LED-es világítótestek

Hatszögletű, fényezett hűtőrács

még stílusosabbá, még takarékosabbá teszik a gépkocsit.

LED nappali menetfények és projektoros
fényszórók

Tükörházba épített irányjelző (LED)

Hátsó lámpatestek
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A bemutatott felszereltségek nem feltétlenül képezik részét az alapmodellnek. Az árakról, elérhetőségekről kérjük, tájékozódjon márkakereskedőinknél.
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NAGYSZERŰ MUNKAHELY
HATÉKONYSÁGOT JAVÍTÓ ERGONÓMIA
A H350 helykínálatát és a kilátást tekintve is a személyautókat idézi. A fülkében akár
a legmagasabb utasok is elférnek, a fejtér és a lábtér egyaránt a kategória legkedvezőbb
értékeit mutatja.
A gondosan kivitelezett műszerfali ergonómia könnyed és biztonságos felhasználhatóságot
eredményez. A praktikum és a biztonság kéz a kézben járnak a vezető előtt. A multifunkciós
kormánykerékről szó szerint ujjmozdulatokkal vezérelhető az audiorendszer és a fedélzeti
számítógép kijelzője.

4,2 colos színes TFT LCD kijelző

8 colos színes érintőképernyő
Tűéles képet biztosító kijelző USB és AUX bemenetekkel, Bluetooth alapú mobiltelefonos
kihangosítás, 3D navigációs funkció, MP3-kompatibilis CD-lejátszó, videolejátszó,
digitális rádióvevő (DAB) és RDS (Radio Data System) rendszer.
Tolatókamera megrendelése esetén annak a képe is itt jelenik meg.

Multifunkciós kormánykerék
Magasságában és távolságában állítható.
A távvezérlő funkciók biztonságosabbá teszik
a vezetést.

Távirányítós központizár
A H350 különösen biztonságos központi zárral
rendelkezik. A távvezérlővel oldhatók és
reteszelhetők az ajtózárak, illetve
kikapcsolható a jármű riasztóberendezése.
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A bemutatott felszereltségek nem feltétlenül képezik részét az alapmodellnek. Az árakról, elérhetőségekről kérjük, tájékozódjon márkakereskedőinknél.

7

KIFINOMULT KOMFORT A VEZETŐ ÉS UTASA RÉSZÉRE
Az átgondoltan kialakított belső tér és a kiváló helykihasználás olyan ‘mobil irodát’ teremt, amely megkönnyíti
a vezető mindennapos feladatainak elvégzését. A tökéletes praktikum érdekében a fülkében akár 25 tárolórekesz
is található, az alapkivitel részét képezi a három darab elektromos csatlakozó; ezzel a H350 túlteljesíti a
kategóriában szokásos szolgáltatásokat. A bőséges, 1582 mm belső szélességnek köszönhetően a H350 kettő
- vagy háromszemélyes fülkével egyaránt megrendelhető. A háromszemélyes kivitelen a középső ülés háttámlája
előre döntve sík felületet képez; ilyenkor munkapult és két pohártartó áll az utasok rendelkezésére.

Tároló tálca 12 V-os aljzattal

Optimalizált kialakítású vezetőülés
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Hűthető kesztyűtartó

Pohártartó

Praktikus tetőpolc

Tárolási lehetőség az első utasülés alatt

A vezetőülést messzemenőkig a preferált
üléshelyzetre, illetve munkakörülményekre
optimalizáltuk.

Előrehajtható középső ülés háttámla

A bemutatott felszereltségek nem feltétlenül képezik részét az alapmodellnek. Az árakról, elérhetőségekről kérjük, tájékozódjon márkakereskedőinknél.
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KÉNYELMES RUGÓZÁS,
STABIL, MÉGIS DINAMIKUS
VEZETHETŐSÉG
A H350 futóműve a kényelmes rugózás, a pontos vezethetőség
és a kezes menetdinamika optimális egyensúlyát kínálja.
A vízszintes elhelyezésű laprugó és annak rugóállandója nagyobb
oldalirányú terhelésre optimalizált, így kanyarodás közben kisebb az
oldalirányú dőlés és jobb az általános vezethetőség.
A hátsó laprugók a kategória legszélesebb alátámasztását
biztosítják. Ezzel szavatolható, hogy a raktér padlója a könnyed
rakodást elősegítő, alacsony pozícióban marad, ugyanakkor a
jármű anélkül képes jelentős hasznos terhelést elviselni, hogy
az hátrányosan befolyásolná szabad hasmagasságát.
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OPTIMÁLIS ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS
A H350-et a Hyundai 2,5 literes CRDI turbódízel erőforrása hajtja; az elöl hosszában beépített
erőforrás hatfokozatú, kézi kapcsolású sebességváltón keresztül hajtja a hátsó kerekeket.
A H350 2.5 CRDi erőforrása alap- és nagyteljesítményű változatban választható: előbbi 150 LE
(110 kW) teljesítményre és 373 Nm forgatónyomatékra képes; az utóbbi 170 lóerős (125 kW),
422 Nm nyomatékú. Mindkét változat a leggyakrabban használt fordulatszám-tartományban,
1500-2500 f/perc között adja le nyomatékcsúcsát. A hajtásláncot úgy hangolták, hogy a
hasznos terhelhetőséget maximálisan kiaknázva, a legváltozatosabb menetkörülmények között

Hatfokozatú sebességváltó,
váltási esedékesség kijelző (GSI)
A GSI jelzi, ha ideje sebességet váltani, és ezzel
javítja az üzemanyag-fogyasztást.

is jól vezethető legyen. A finoman kapcsolható, hatfokozatú kézi sebességváltó fokozatainak
kiosztását úgy optimalizálták, hogy a vezető a lehető legteljesebb mértékben kiaknázhassa
a rendelkezésre álló forgatónyomatékot, az utasok pedig finom, rángatásmentes utazásnak
örvendhessenek.

Start-stop rendszer (Idle Stop and Go, ISG)

2.5 literes CRDi dízelmotor
A finom és csendes járású, takarékos motor a lehető legnagyobb
hasznos forgatónyomatékkal segíti vezetője dolgát.
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A fogyasztáscsökkentő rendszer megálláskor
automatikusan leállítja a motort, majd egy
szempillantás alatt újraindítja azt, ha szabad
a továbbhaladás.

A bemutatott felszereltségek nem feltétlenül képezik részét az alapmodellnek. Az árakról, elérhetőségekről kérjük, tájékozódjon márkakereskedőinknél.

Fejlett akkumulátor-töltő rendszer
(ABMS)
Az ABMS visszanyeri a fékezéskor felszabaduló
mozgási energiát. A töltési hatékonyság
maximalizálása révén egyszerre biztosítja
az akkumulátor mindenkori töltöttségét,
valamint csökkenti az energiafogyasztást.
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KIFINOMULT BIZTONSÁGI JELLEMZŐK
ÉS NAGYSZILÁRDSÁGÚ VÁZSZERKEZET
A vezető és utasai védelméről számos fejlett aktív illetve passzív biztonsági megoldás
gondoskodik a H350 fedélzetén. A járműdinamikai szabályozórendszer (Vehicle Dynamic
Control) ultramodern aktív biztonsági és vezetőtámogató funkciókat tartalmaz.
A ROM borulásvédelem segít meggátolni a jármű borulását, az EDC motornyomatékkorlátozás motorfék üzemmódban

megakadályozza a hátsó tengely blokkolását, a HBA

hidraulikus fékrásegítés a villámgyors fékhatásért felel, míg a vészfékezési jelzőrendszer
(ESS) a H350 mögött közlekedőket figyelmezteti. Ezeken túlmenően opcióként megrendelhető
a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS), valamint az emelkedőn történő indulást
megkönnyítő visszagurulás-gátló rendszer (HSA).

Nagy szilárdságú vázszerkezet
A z utasok és a rakomány optimális védelme
érdekében a H350 vázszerkezetének 75
százaléka nagy szilárdságú acélból készült. A
k a r o s s z é r ia 9 8 s z á z a lék a r o z s da á lló a c él
ötvözetből készült, míg fényezés előtt a teljes
karosszériát galvanizálják, ezzel gondoskodva
a korrózió és átrozsdásodás elleni védelemről.

Vezető- és utasoldali elülső légzsákok

VDC-vel

VDC nélkül

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS)
Járműdinamikai szabályozórendszer (VDC)

Négy tárcsafék
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Borulásvédelem (ROM)

Visszagurulás-gátló rendszer (HSA)

A bemutatott felszereltségek nem feltétlenül képezik részét az alapmodellnek. Az árakról, elérhetőségekről kérjük, tájékozódjon márkakereskedőinknél.

A z öss zes rendelkezésre álló elek t ronik us
veze tőt ámoga tó rends zer t egybefogó V DC
rendszer az egyes fékek különálló aktiválásával
stabilan irányban tartja a járművet.

Ez az élvonalbeli biztonsági rendszer a szélvédőre szerelt kamera
segítségével folyamatosan figyeli a forgalmi sávot. Amennyiben
a sáv vált ás t nem k íséri irány jelzés, az LDW S riasz t ással
figyelmezteti a vezetőt a szükséges korrekcióra.
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KÉNYELEMRE, KAPCSOLÓDÁSRA
ÉS HATÉKONYSÁGRA OPTIMALIZÁLT
INTELLIGENS TECHNOLÓGIÁK
Forgalmi dugók miatt egyre több időt vagyunk kénytelenek járműveinkben tölteni.
Ezért szerelték fel a H350-et olyan korszerű technológiákkal, amelyek rossz időben,
autópályán, városban vagy szűk parkolókban a vezető segítségére sietnek. Ezek között
említést érdemel a felhasználóbarát sebességtartó automata (a műszeregységen belüli,
kiválóan leolvasható kijelzővel, amely a jármű pillanatnyi sebességét mutatja),
a tolatókamera, a parkolássegítő rendszer, vagy az ablaktörlőket automatikusan működésbe
hozó esőérzékelő.

Sebességtartó automatika

Első és hátsó parkolássegítő rendszer (PAS)
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A könnyen beállítható, kifinomult
működésű rendszer levesz egy terhet
a vezető válláról, egyben óv
a gyorshajtás miatti büntetésektől.

Bluetooth kihangosító rendszer
A Bluetooth kompatibilis mobiltelefon
vezeték nélkül tud kapcsolódni a H350
multimédia rendszeréhez. Beépített
mikrofonja támogatja a hangvezérelt
tárcsázást.

Fényre sötétedő belső tükör
(ECM) tolatókamerával

A jármű belső visszapillantó tükre
a mögöttes jármű reflektorának
hatására automatikusan elsötétedik.

A bemutatott felszereltségek nem feltétlenül képezik részét az alapmodellnek. Az árakról, elérhetőségekről kérjük, tájékozódjon márkakereskedőinknél.

Tolatókamera
A hátsó kamera által közvetített, 135 fokos látószögű panoráma képnek
köszönhetően kevesebbet kell forgolódni, és csökken a parkoláskor
előforduló koccanások, sérülések veszélye.
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A H350 MINDEN ÜZLETI IGÉNYT
KÉPES MAXIMÁLISAN KIELÉGÍTENI
Bármit kell szállítania, bárhová kell vinnie, számíthat a H350-re! Ismerje
meg a H350 rakterének impozáns méreteit, és megérti, hogy miért emelkedik
a H350 a versenytársai fölé. A rakomány biztonságos rögzítéséről 14
lekötési pont gondoskodik, hátul 12 voltos aljzat várja a felhasználókat,
a kényelmes kihasználhatóságot a hátsó és oldalsó ajtóknál elhelyezett
lámpák segítik. 12,9 köbméternyi akadálymentes, jól kihasználható raktér,
amely nem csak a szállításra, de az Ön igényei szerinti átalakításra is
készen áll.
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TÁGAS RAKTÉR ÉS SOKOLDALÚ FUNKCIONALITÁS
A H350 minden felépítménye a külső/belső méretek kiváló arányát kínálja, raktere pedig felülmúlja
a versenytársakét. A hosszú tengelytávú modell 3665 mm hosszú rakterében öt darab Euro-raklap fér el,
a raktér kapacitása kategóriaelső 12,9 köbméter. A rövid tengelytávú variáns négy Euro-raklapot, illetve
10,5 köbméter árut képes szállítani.
A H350 be- és kirakodása egyformán gyerekjáték, köszönhetően a talajhoz közel fekvő raktérpadlónak. A hátsó

Hosszú tengelytáv (5 Euro-raklap)

kerékdobok között is optimális rakodófelület vár, így a H350 maximális kapacitással, maximális kényelemben
használható.

Rövid tengelytáv (4 Euro-raklap)

Nincs feladat, amire ne volna alkalmas
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Raktérból elérhető tárolórekesz
az utaskabin felett

Raktér rögzítősínek (egy pár)

Övvonalig burkolt oldalfal

Raktér belső megvilágítás

14 lekötési pont

Hátsó fellépő teljes szélességben

A bemutatott felszereltségek nem feltétlenül képezik részét az alapmodellnek. Az árakról, elérhetőségekről kérjük, tájékozódjon márkakereskedőinknél.

21

A FÜLKÉS ALVÁZ
VERZIÓ ROBUSZTUS
ALAP AZ EGYEDI
FELÉPÍTMÉNYEK
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
Szilárd és robusztus kivitele tökéletes átépítési
alappá teszi a H350-et. A modell a legkülönfélébb
sikeres felhasználások alapjául szolgál. Az alváz
erős és tartós, masszív alapot képez a testre
szabott felépítmények, a különleges célú járművek
megvalósításához.
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AMIT CSAK AKAR,
AMIRE CSAK SZÜKSÉGE VAN
A H350 mindenhová eljut, akár a legkíméletlenebb körülmények között is. Válassza a rövid
(3435 mm) vagy a hosszú (3670 mm) tengelytávú kivitelt és bármilyen felhasználási területre
megoldást talál. Ráadásul az opcióként megrendelhető, hosszú karra szerelt tükrök révén
maximálisan kihasználhatja a modell bőséges szélességét. Amennyiben kiegészítő gépezeteket
kell meghajtania, válassza a külön megrendelhető segédhajtást: csak csatlakoztassa a gépet, és
kapcsolja be a hajtást.

Vontatási képesség

A kategóriaelső háromtonnás vontatható tömeggel
a teljes szállítható tömeg akár a 4,5 tonnát is elérheti;
így nincs rakomány, amivel ne boldogulna.

Hosszúkarú külső visszapillantó
tükrök

A széles felépítményekhez extra
hosszú karra szerelt visszapillantó
tükrök tartoznak, kiváló hátratekintést
biztosítva.
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Hátsó kerékfelfüggesztés

A hátsó laprugókat nagy terhelésre
és a különleges felépítményekre
optimalizálták.

3 tonna

Zárható differenciálmű (LD)

Az önzáró differenciálmű révén akkor
is maximális tapadásnak örvendhet,
ha valamelyik kerék kipörög,
és irányíthatatlanná válik a jármű.

A bemutatott felszereltségek nem feltétlenül képezik részét az alapmodellnek. Az árakról, elérhetőségekről kérjük, tájékozódjon márkakereskedőinknél.

Robusztus és sokoldalúan alakítható

Az utólag felszerelhető sík vagy billenő plató azon túl, hogy minden üzleti
célú felhasználásnak megfelel, üzemanyag-takarékos és igen sokoldalú,
ráadásul minimális állásidővel üzemeltethető.
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KIEMELKEDŐ KÉNYELEM
A H350 utasai szokatlanul tágas helykínálatnak örvendhetnek.
A tető alatti tárolóhelyeken túl személyes olvasólámpák és légbefúvó
nyílások gondoskodnak arról, hogy minden utazás a lehető
legkényelmesebben teljen. Az utasokat ráadásul lenyűgöző biztonsági
védvonal veszi körbe: a H350 minősége és friss szellemisége mindenütt
jelen van, ahol csak szükséges.
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ELSŐ OSZTÁLYÚ KÉNYELEM NÉGY KERÉKEN

kapaszkodók mind ideális helyen vannak. Még egy kifinomult, nyolchangszórós audiorendszert

1798 1798

vagy a fellépővel ellátott, elülső utasajtón keresztül kényelmes és egyszerű a beszállás, a

320 320

környezetben foglalhatnak helyet. A LED beltéri világítás erőteljes, de nem bántó, a tolóajtón

1798 1798

A kifinomult belső kialakítás a legmodernebb trendeket tükrözi, így az utasok elegáns, stílusos
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3738 798
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is találunk a fedélzeten, amely minden ülésnél tiszta zenei élményről gondoskodik. A síkban

3738

3 ajtós változat
1798 1798

teremtenek az utastérben.
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1798 1798

illeszkedő oldalablakok és a különleges fejlesztésű légkondicionáló tökéletes klímaviszonyokat
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540
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3738 750

540

3738

3738
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2 ajtós változat

Kategóriaelső csomagtér-kapacitás

Az 540 mm hosszú, 1798 mm széles csomagtartó jelentős
mennyiségű csomaggal is könnyedén megbirkózik.

Légkondicionáló berendezés

A z ultramodern szellőző- és klímaberendezés a H350 minden utasának
kényelméről gondoskodik. A padlóban kialakított légcsatornák gondoskodnak
a meleg levegő elvezetéséről. A felső légbeömlők friss, hűs levegőt árasztanak.

Elektromos lépcső a középső
ajtónál
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LED-es megvilágítás
az utastérben

Olvasólámpák az utasoknál

A bemutatott felszereltségek nem feltétlenül képezik részét az alapmodellnek. Az árakról, elérhetőségekről kérjük, tájékozódjon márkakereskedőinknél.
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2685(RO
1712
2038

1090

1718
2436

1535

990

3435
5515

3670
6195

990

3665

2985

MÉRETEK ÉS MODELLKÍNÁLAT

[Unit : mm]

Zárt
áruszállító
2685(ROOF PNL)

ZÁRT ÁRUSZÁLLÍTÓ

1712
2038

Teljes hosszúság
1090

1718
2436

1535

990

3435
5515

3670
6195

Hosszú tengelytáv

990

3665

2985

Rövid tengelytáv

Rövid tengelytáv

Hosszú tengelytáv

1712
2038

2665 (ROOF PNL)
2856 (A/CON)

2673 (ROOF HATCH)
2777 (ELECTRIC VENT)

AUTÓBUSZ

990

3670
6195

1535

1718
2436

798

Első és középső ajtó

798

750

798

Első és középső ajtó

Csak első ajtó

3670
6195

1535
750

750

Csak első ajtó

2320
1712
2038

1718
2436
(WIDE: 2594)

1299

3435
5724

1507

3670
6167

Hosszú tengelytáv
Rövid tengelytáv
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990

Hosszú tengelytáv

[Mértékegység: mm]

RÖVID
HOSSZÚ
TENGELYTÁV TENGELYTÁV
5515

6195

Teljes szélesség (tükrökkel)

2436

←

Teljes szélesség
(tükrök nélkül)

2038

←

Teljes magasság

2690

2690

Tengelytáv

3435

3670

Első túlnyúlás

990

990

Hátsó túlnyúlás

1090

1535

Nyomtáv (elöl)

1712

Nyomtáv (hátul)

1718

Oldalsó ajtónyílás szélessége

1280

←

990

FÜLKÉS ALVÁZ

Rövid tengelytáv

Méretek

990

←

Oldalsó ajtónyílás magassága

1810

←

Hátsó ajtónyílás szélessége

1550

←

Hátsó ajtónyílás magassága

1810

←

Raktér maximális hosszúsága
(EEC szerint)

3100
(2985)

3780
(3665)

Raktér maximális szélessége

1796

←

Kerékdobok közötti távolság

1380

←

Raktér maximális
belmagassága

1956

←

Raktérpadló magassága

690

690

AUTÓBUSZ

CSAK ELSŐ
AJTÓ

ELSŐ ÉS
KÖZÉPSŐ AJTÓ

14

14

Teljes hosszúság

6195

←

Teljes szélesség (tükrökkel)

2436

←

Teljes szélesség
(tükrök nélkül)

2038

←

Teljes magasság (tetőpanel)

2665

←

Teljes magasság
(klímaberendezéssel)

2856

←

Tengelytáv

3670

←

Első túlnyúlás

990

←

Hátsó túlnyúlás

1535

←

Nyomtáv (elöl)

1712

←

Nyomtáv (hátul)

1718

←

Oldalsó ajtónyílás szélessége

804

←

Oldalsó ajtónyílás magassága

1810

←

Hátsó ajtónyílás szélessége

1550

←

Hátsó ajtónyílás magassága

1810

←

A hátsó csomagtartó hossza

540

←

Ülések közötti távolság

750

798

Belső hosszúság

3738

←

Belső szélesség

1798

←

Belmagasság

1928

←

Folyosó szélessége
(kartámaszokkal)

320

←

Hátsó rakodómagasság

680

←

Ülések száma
(vezetővel)

FÜLKÉS ALVÁZ

RÖVID
HOSSZÚ
TENGELYTÁV TENGELYTÁV

Teljes hosszúság

5724

6167

Teljes szélesség
(normál tükrökkel)

2436

←

Teljes szélesség
(hosszú karú tükrökkel)

2594

←

Teljes szélesség
(tükrök nélkül)

2038

←

Teljes magasság

2320

←

Tengelytáv

3435

3670

Első túlnyúlás

990

←

Hátsó túlnyúlás

1299

1507

Nyomtáv (elöl)

1712

←

Nyomtáv (hátul)

1718

←

Alváz hosszúsága

3182

3625

Alváz magassága

748

751
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Üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás

MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK

H350 zárt aruszállító

Fülkés alváz

Motor

Teljesítmény (kW/LE)

2.5L CRDi

110 / 150 - 125 / 170

2.5L CRDi

110 / 150 - 125 / 170

Végáttétel
3,538 : 1
3,917 : 1
3,538 : 1
3,917 : 1

Üzemanyag-fogyasztás, (l/100km)

ISG

Országúti

Vegyes

Vegyes

9,2

7,4

8,1

212

10,5

7,7

8,7

229

10,2

7,4

8,5

222

11,1

7,9

9,1

239

nincs

Rövid tengelytáv

Hosszú tengelytáv

Rövid tengelytáv

Hosszú tengelytáv

Csak első ajtó

Első és középső ajtó

Legkisebb fordulási kör átmérője (mm)

12000

12850

12000

12850

12850

12850

Min. szabad hasmagasság (mm)

185

185

185

185

185

185

Első

19,1°

19,1°

19,1°

19,2°

19,3°

19,3°

Hátsó

18°

15,4°

25,4°

18°

17,4°

17,4°

3500

3500

3500

3500

4000

4000

Terepszögek

H350 FÜLKÉS ALVÁZ
Motor

Teljesítmény (kW/LE)

2.5L CRDi

110 / 150 - 125 / 170

2.5L CRDi

110 / 150 - 125 / 170

Végáttétel
3,538 : 1
3,917 : 1
3,538 : 1
3,917 : 1

Üzemanyag-fogyasztás, (l/100km)

ISG

CO2 (g/km)

Városi

Országúti

Vegyes

Vegyes

9,9

7,4

8,6

226

10,7

7,7

8,9

235

10,8

7,4

9,0

235

11,5

7,9

9,4

245

van

nincs

H350 AUTÓBUSZ
Motor

Teljesítmény (kW/LE)

Végáttétel

ISG

2.5L CRDi

125 / 170

3,917 : 1

2.5L CRDi

125 / 170

3,917 : 1

Üzemanyag-fogyasztás, (l/100km)

CO2 (g/km)

Városi

Országúti

Vegyes

Vegyes

van

10,5

7,9

8,7

228

nincs

11,1

7,9

9,1

238

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg)
Legnagyobb
vontatható
tömeg (kg)

Fékezetlen

750

750

750

750

750

750

Fékezett

3000

3000

3000

3000

2500

2500

Megengedett
tengelyterhelés
(kg)

Első tengely

1850

1850

1850

1850

1850

1850

Hátsó tengely

2240

2240

2240

2240

2430

2430

Összesen

1790

1799

2136

2240

2662

2596

Első
tengely-terhelés

1296

1298

1304

1326

1371

1337

Hátsó
tengely-terhelés

494

501

832

914

1291

1259

1710

1701

1364

1260

1570

1570

3637

3990

2039-2160
(szabvány tükörrel)

2039-2160
(szabvány tükörrel)

Menetkész
tömeg* (kg)

※ A fenti adatokat az (EC) 715/2007 mérési szabvány pillanatnyilag hatályos kiadása szerint végzett mérések során állapítottuk meg.
A kiadványban szereplő adatok csupán tájékoztatásul szolgálnak; azok egyetlen konkrét járműre sem vonatkoznak, és nem képezik az ajánlat részét..

Hasznos terhelhetőség* (kg)

GUMIABRONCSOK
Gyártó

Michelin

Modell

Agilis+

Autóbusz

CO2 (g/km)

Városi

van

Zárt áruszállító

Abroncs
típusa

Nyári

Abroncs
mérete

235 / 65R16C

Terhelhetőségi
Sebességindex
index

115 / 113

R

Üzemanyagfogyasztási
osztály
C

Nedves
tapadás
osztály
B

Külső
gördülési zaj
osztály

Külső
gördülési zaj
(db)
70

Teljes hosszúság
Felépítmény
méretek (mm)

Szélesség

2160-2320
2160-2320
(hosszú karos tükörrel) (opciós nagy tükörrel)

* Alapkivitel, opciós felszerelés nélkül, 1+1 férőhely, 90% üzemanyagszint
※ Abroncs specifikációk az EU 1222/2009 irányelve szerint. Az abroncs teljesítményére vonatkozó információkat az abroncs gyártója biztosítja.
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KAROSSZÉRIASZÍNEK
ALAPSZÍNEK

Creamy white_ YAW

Sandy beige_ SNB

Crimson red_ MYR

Cobalt blue_ TDB

METÁL ÉS GYÖNGYHÁZ SZÍNEK

Az üzlettárs

Sleek silver_ V5S

Steel blue_ N6T

Shale gray_ S9G

Phantom black_ R3B (gyöngyház)

ÜLÉSKÁRPITOK

Műbőr / UAH

Műbőr / UAJ

Műbőr / szövet / UAG

• A fenti értékek házon belüli tesztek eredményeit tükrözik, azok a minősítést követően változhatnak.
• A jelen kiadványban képeken ábrázolt vagy ismertetett felszerelések egy része nem szállítható alapfelszerelésként, illetve extra tételként rendelhető.
• A Hyundai Motor Co. fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a műszaki adatokat, illetve felszereltségi tartalmakat.
• A gépkocsik valós színe a nyomdai eljárás korlátai miatt eltérhet a katalógusban látható színmintáktól.
• A pontos részletekért, illetve az egyes színek és kivitelek elérhetőségével kapcsolatban kérjük, forduljon Hyundai márkakereskedőjéhez.
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Szövet / UAK

Ha a személyes mobilitásról van szó, az emberek többet várnak el praktikus közlekedési megoldásoknál. Az autókról korábban alkotott kép már a múlté.
Az autó nem csak egy közlekedési eszköz, hanem egy életstílus kifejezője is. Használója életének szerves része. Ezzel párhuzamosan az autóipar
is hatalmas változáson ment át. A Hyundai Motor Company hihetetlen iramban növekedett, és mára a világ egyik vezető autógyártójává vált. Kiváló
minőségű termékek és élvonalbeli gyártási kapacitás jellemzi. A Hyundai fontos fordulóponthoz érkezett. Olyan minőségi szemléletet kell elsajátítania,
amely révén előremutató, nagy léptékű ötletekkel és releváns megoldásokkal szolgálhat ügyfeleinek. Ez lehetőséget teremt a továbblépésre. Az új
márkaszlogen hűen fejezi ki azt, hogy a Hyundai készen áll a változtatásra. Az új szlogen mögötti filozófiát követve a Hyundai olyan vállalattá fejlődik,
amely önmaga elé újabb és újabb kihívásokat állítva vadonatúj lehetőségeket teremt Földünk és lakosai számára.

A feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírások szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel
határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér-ventilátor, légkondicionáló berendezés
stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó,
a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok,
valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadottól eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban szereplő értékek
elsősorban a más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak. A Hyundai fenntartja magának a jogot a műszaki adatok és felszereltségek előzetes
tájékoztatás nélküli módosítására. A katalógusban bemutatott színminták a nyomdai eljárás korlátai miatt kis mértékben eltérhetnek a valós színektől.
A színek és felszereltségi szintek pontos részleteiről érdeklődjön Hyundai márkakereskedőjénél! A katalógusban szereplő fotók illusztrációk. Az esetleges
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban bemutatott felszereltségek nem minden esetben képezik az alapfelszereltség részét.
Az autó konfigurációjáról, kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél.
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