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Нарешті Н 100 прибув! І, безперечно, очікування були того варті. Нова вантажівка –  

це чудове поєднання універсальності, надійності, майстерності та економічності.  

Без жодних сумнівів, Нyundai H 100 – еталон справжнього якісного автомобіля для бізнесу. 

Поглянувши лише раз на його витончені контури та якісну зборку, ви зможете сказати,  

що Н 100 є втіленням великого кроку уперед. Hyundai, як завжди, перевершує усі сподівання!

Вартий 
очікуВаНь
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ЕлЕгаНтНий, уНіВЕрсальНий та міцНий
Кожна вантажівка має свою сильну сторону. Але новий Н 100 від решти конкурентів вирізняється своєю досконалістю в 

кожній з категорій. Нyundai впроваджує стандарти, за якими будуть порівнювати інші вантажівки. 

Щойно сівши за кермо, ви побачите, що виробники потурбувались про усі деталі.  

Вишуканий стиль вантажівки, в свою чергу, зробить гучну заяву про Вас та Ваш бізнес.  

Окрім сучасного дизайну, Н 100 може похизуватись своєю надійністю, універсальністю і економічністю під час 

експлуатації. Так навіщо йти на компроміси, обираючи вантажний автомобіль? Нyundai Н 100 має все, що Ви бажаєте.

H100_260x210.indd   6 24.09.2013   13:25:19



ЗроЗумілий 
інтерфейс

ПризНачЕНий для життя В дорозі
Життя в дорозі може бути складнішим в декілька разів. Ніхто не знає цього краще за водіїв вантажних автомобілів. Тому поява нового, більш 

тихого та більш зручного Н 100 стала доброю новиною. Він дійсно робить керування набагато простішим, як для тіла так і для розуму. Для 

початку, нова вантажівка пропонує вам додатковий простір в кабіні і кращу звукоізоляцію. Ергономічні сидіння надають відмінну підтримку 

саме там, де це потрібно. Спеціальна конструкція сидінь зменшує напругу та навантаження на водія протягом усього дня.  

Додатковий регульований нахил керма допомагає забезпечити ідеальне положення водія, а центральна консоль та приладова панель мають 

інтуїтивно зрозуміле управління.

Регульоване сидіння водія
Широкий діапазон регулювань сидіння водія дозволяє 
відчувати себе комфортно за кермом. Анатомічна 
конструкція з підтримкою попереку є ексклюзивною опцією 
для вантажних автомобілів даного класу.

Всебічна вентиляція
Потужна вентиляція зі зручним та ефективним керуванням напрямів обдуву 
забезпечить комфорт водію та пасажирам під час руху.  
Як додаткова опція, встановлюється кондиціонер.

6-ступінчаста механічна коробка передач
У поєднанні з двигуном 2.5L нова коробка передач працює 
помітно тихіше. Найважливішим є те, що п’ята та шоста 
передачі є підвищуючими та сприяють економії палива,  
що в свою чергу зменшує експлуатаційні витрати.
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заВжди готоВий до ВикоНаННя сВоїх обоВ’язкіВ
Конкурентні переваги Hyundai Н 100 – це максимальна маневреність та універсальність, що сприяє виживанню  

у сучасному світі бізнесу. Для того, щоб легко завантажувати і розвантажувати товар, Н 100 має низьку завантажувальну 

висоту платформи. Відвідайте місцевого дилера, щоб обговорити з торговими представниками  

усі Ваші вимоги стосовно простору для вантажу, вони з радістю дадуть відповіді на всі запитання.  

Адже переваг у нової вантажівки під час перевезень занадто багато, щоб їх перелічити.

Такий універсальний, такий маневрений
Ви можете вибрати модифікацію автомобіля Н 100 з надбудовою, яка буде 
максимально сприятлива для Вашого бізнесу. Дилер Hyundai із задоволенням 
допоможе Вам порадою та проконсультує щодо всіх можливостей вантажівки.

Екстра-довга колісна база,  
суперкабіна з бортовою платформою

H100_260x210.indd   9 24.09.2013   13:25:49



H100_260x210.indd   10 24.09.2013   13:25:50



кЕруй із задоВолЕННям
Варто відзначити, що товариство власників Hyundai складається з вірних та задоволених споживачів. Це факт.  

А чому так багато людей обирають саме Hyundai? Тому що керувати цією маркою автомобіля - означає керувати найкращим.  

Економія, надійність дизельних двигунів та трансмісій, безкомпромісний підхід до техніки безпеки – це далеко не повний  

перелік усіх переваг. Пропонуємо Вам особисто спробувати задоволення, яке приносить керування Hyundai.

Блокування диференціалу (LD)
Під час руху слизькою, брудною чи нерівною дорожньою 
поверхнею, Ви не втратите раптом зчеплення з дорогою  
та управління транспортним засобом. Система блокування 
диференціалу гарантує Вам це. Вона автоматично активується  
на швидкості понад 30 км/г та є більш ефективною,  
ніж самоблоківний диференціал (LSD).

Гальмівна система
Передні дискові вентильовані та задні барабанні 
гальма та вакуумний підсилювач гарантують 
ефективне гальмування у будь якій ситуації.  
Передній стабілізатор поперечної стійкості  
надає додаткове підсилення для впевненого  
та точного керування.

Сильніше та тихіше
Нова модель 2,5 літрового двигуна другого покоління А2 суттєво покращена, шум та вібрації зменшено, 
збільшено потужність та крутний момент. Двигун агрегатовано з шестиступіньчатою механічною коробкою 
передач досягає максимальної потужності в 130 к.с. при 3800 об/хв., максимального крутного моменту  
26 кг.м починаючи з 1500 до 3500 об/хв. Двигун обладнано паливною системою Common Rail з електронним 
керуванням. Система рециркуляції та охолодження відпрацьованих газів зменшує викиди закису азоту  
в атмосферу та разом з сажовим фільтром (опція) допомагають досягнути екологічних стандартів Euro 5.

130 к.с./26 кг.м.
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Внутрішнє освітлення  
та тримач сонцезахисних окулярів
Центральне освітлення салону з вбудованим тримачем  
для сонцезахисних окулярів - це ще один приклад того,  
як уважно Hyundai відноситься до деталей,  
якості та зручності для водіїв.

Аудіосистема (опція)
Додаткова аудіо система з високоякісними 
динаміками додає ще один аспект  
на користь комфорту Н 100.

Зовнішнє дзеркало широкого огляду
Ширококутні зовнішні дзеркала забезпечують панорамний 
задній вид, що значно підвищує рівень безпеки та робить 
паркування простішим. 

Кишеня для зберігання пляшок та мап
Документи, мапи чи дрібні речі легко зберігати  
в кишені, яка вмонтована в двері.

Консоль на спинці сидіння
Якщо опустити спинку середнього сидіння,  
то можна знайти тримачі для двох чашок та лоток.  
Крім того, маленька коробка позаду лотка може слугувати 
місцем для збереження мап та робочих документів 
необхідних в дорозі.

Гідропідсилювач керма  
та регулювання кермової колонки
Точний гідропідсилювач керма зменшує зусилля  
під час водіння та підвищує безпеку. Можливість 
регулювання положення кермової колонки –  
додає комфорту при управлінні автомобілем.

Клавіші управління електричними 
склопідйомником та центральним замком
Інтуїтивно прості в експлуатації, ці перемикачі призначені 
для управління вікнами та центральним замком.  
Відмінний дизайн підкреслює навіть найменші деталі.

Панель приладів
Панель приладів Н 100 аналогічна панелі приладів легкового 
автомобіля. Прилади інформативні  
та згруповані таким чином, щоб бути постійно в полі зору. 
Відмінна інформативність панелі приладів –  
характерна риса Н 100.

Н 100 в деталях

Н 100 був розроблений, щоб заснувати нові стандарти для легких вантажівок.
Доступний перелік опцій перевершує навіть деякі добре обладнані комерційні автомобілі, та з̀ явились можливості, яких ніколи не було в цьому класі раніше.
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Легкий доступ до сервісного відсіку
Капот сервісного відсіку розроблений таким чином,  
щоб його можна було відкрити також легко,  
як і в легковому автомобілі. Він надає зручний  
доступ при проведенні періодичних оглядів  
та сервісного обслуговування автомобіля.

Бардачок (опція при наявності кондиціонера)
Міні-холодильник в легкій вантажівці? З Н 100 це реально. В той же час верхній лоток вміщує особисті  
та ділові речі, які потрібно тримати під рукою. Вмонтований тримач для чашки можна знімати для миття.

Необслуговувана акумуляторна батарея
Підвищує надійність автомобіля та зменшує  
витрати при сервісному обслуговуванні.

Замки бортів
Надійна конструкція замків передньої частини бортів 
забезпечує безпечне перевезення вантажів.

Бокова сходинка (подвійна кабіна)
Вхід до кабіни став ще зручніше завдяки 
боковій сходинці та ергономічним ручкам.

Бокові фіксатори
Додаткові фіксатори на передній дузі безпеки 
допоможуть надійно закріпити вантаж.

Фіксатор бокових бортів
Фіксатор запобігає відкриванню бокових бортів 
автомобіля при русі з відкритим заднім бортом  
при перевезенні габаритних вантажів.

Кришка пального баку
Захист пального забезпечується кришкою 
пального баку, яка замикається.

Задня сходинка
Задня сходинка розташована під кузовом –  
таким чином завантаження та розвантаження  
товару виконується безпечніше та легше.
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Н 100 Рефрижератор Н 100 Бортовий Н 100 Промтоварний фургон

кольори кузоВу кольори іНтЕр’єру

Благородний білий (ОА) Синій онікс (ZA) Сіра шкіра Бежева тканина

модифікації
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тЕхНічНі характЕристики hyundai h 100

• Деякі опції, описані чи зображені в даному каталозі не входять до базового обладнання, а постачаються за додаткову плату. 

• Hyundai Motor Со залишає за собою право змінювати технічні характеристики і обладнання без попереднього повідомлення.

• Колір, що показано в каталозі, може дещо відрізнятися від реальних кольорів через обмеження друку.

• Будь ласка, зверніться до вашого дилера для отримання повної інформації щодо наявності кольорів та оздоблення.

Тип автомобиля Універсальне вантажне шасі

Марка Hyundai H 100

Двигун D4CB (Евро III) / D4CB (Евро IV)

Об`єм, см3 2 497

Max потужність кс/об 130/3 800

Max крут. момент кг.м/об 26/3 500

Паливна система Common rail

КПП 6 передніх /1 задня

Допустима повна маса, кг 3 040

Споряджена маса, кг 1 675

Вантажопідйомність шасі, кг 1 365

Колісна база 2 640

Довжина шасі 5 175

Ширина 1 740

Висота 1 970

Гальма передні/задні дискові/барабанні

Шини
Передні 195/70R15C 8PR

Задні 145R13C 8PR
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hyundai-truck.com.ua

hyundai Н 100  
нові можливості 
Вашого бізнесу
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