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H-1 Van: praktická dodávka 

Úplne nový Hyundai H-1 Van je praktický a pracovitý pomocník, ktorý spĺňa všetky vaše požiadavky 

na prepravu nákladu. Ústredným benefi tom je veľkorysý vnútorný priestor s prvotriednym prístupom 

vďaka posuvným dverám po oboch stranách a krídlovým zadným dverám. Trojmiestna verzia (vľavo dole) 

je určená užívateľom, ktorí vyžadujú maximálnu kapacitu nákladového priestoru, zatiaľ čo šesťmiestne 

vyhotovenie (vľavo) slúži i na prepravu viacerých osôb. Nízke prevádzkové náklady a osvedčená kvalita 

a spoľahlivosť značky Hyundai robia z H-1 dôveryhodného obchodného partnera.

     Ideálny na podnikanie

Praktickosť dodávkového vozidla potvrdzuje jeho nákladový 

priestor, ľahko prístupný po otvorení dvoch zadných krídlových 

dverí. Obe verzie majú štandardné otváranie v rozsahu 90 stupňov, 

ktoré možno na uľahčenie prístupu jednoducho rozšíriť 

na 180 stupňov.

      Množstvo priestoru pre všetko

Vyzdvihnúť náklad a previezť ho niekam… 

Vždy o preteky s časom, vždy s najvyššími 

nárokmi na spoľahlivosť – práve preto je H-1 

dobrou voľbou na prácu i voľný čas. 

Kľúčovým prvkom je nákladový priestor 

viac ako 2,37 metrov dlhý, 1,62 metra široký a 

1,35 metra vysoký (horné vyobrazenie). 

Aj vo vo verzii s druhým radom sedadiel (dolné 

vyobrazenie) sa môže pochváliť dĺžkou viac 

ako 1,58 metra, čo ponecháva množstvo miesta 

pre remeselnícke a iné náradie, športové 

potreby či dovolenkovú batožinu.

3miestny Van

6miestny Van



H-1 Tour: Ľudia v pohybe…

H-1 Tour spĺňa aj nároky užívateľov, ktorí uprednostňujú prepravu osôb. Osemmiestny mikrobus 

je vhodný na fi remné použitie aj na voľný čas – či už ako kyvadlová doprava hotelových hostí, 

preprava turistov pri vyhliadkových jazdách, alebo odvoz členov športového klubu na zápasy. 

Všetci budú cestovať vo veľkom štýle. Úlohou konštruktérov bolo vytvoriť interiér, ktorým 

sa vyznačuje väčšina súčasných prvotriednych veľkopriestorových vozidiel. Poňatie, kvalita 

a vyhotovenie H-1 Tour svedčia o úspešnom splnení tohto cieľa. 

      Prístrojový panel

Dobre čitateľné prístroje ako rýchlomer, otáčkomer, ukazovateľ 

teploty chladiacej kvapaliny a palivomer sú doplnené radom 

výstražných kontrolných svetiel.

      Ventilácia

Výkonný ventilačný systém obsahuje taktiež bočné vetracie otvory 

na oboch stranách vozidla, ktoré tak prispievajú k vysokej úrovni 

pohodlia pasažierov aj na zadných sedadlách.

      Posuvné sedadlá v strede

Cestujúci na zadných sedadlách majú v H-1 Tour uľahčené 

nastupovanie a vystupovanie, a to vďaka posuvným sedadlám 

v strednom rade. 

      Klimatizácia 

Všetky ovládacie prvky klimatizačného systému sú prakticky 

umiestnené na centrálnom paneli. Účelné a prehľadné 

usporiadanie je odrazom hodnôt vysokej konštrukčnej úrovne, 

ktoré sú v H-1 Tour použité.

      Palubný počítač

Do rýchlomeru je integrovaný displej palubného počítača, 

ktorý poskytuje informácie o prejdenej vzdialenosti, priemernej 

rýchlosti, ako i vzdialenosti, ktorú vozidlo prejde so zostávajúcou 

zásobou paliva.

 



      Bezpečná rýchlosť

Starostlivo skonštruované a precízne odpruženie zabezpečuje ľahkú 

ovládateľnosť a bezpečnosť nového H-1. V rizikových situáciách má šofér 

podporu stabilizačného systému (ESP) a protiblokovacieho systému (ABS). 

Tieto dokonalo pracujúce elektronické systémy predchádzajú šmyku vozidla 

v zákrutách a bránia prekĺzavaniu kolies pri rýchlom rozjazde, 

ako i zablokovaniu kolies pri prudkom brzdení.

      Ľahká ovládateľnosť

Tesné uličky mestských centier alebo úzke vidiecke 

cesty nie sú pre H-1 žiadnym problémom. Aj keď 

je vozidlo dlhšie ako päť metrov, jeho polomer otáčania 

predstavuje len 5,6 metrov. 

      Kotúčové brzdy

Veľké a účinné brzdové kotúče (16”) sú k dispozícii na prednej aj zadnej náprave. 

Poskytujú vysoký brzdný výkon, ktorý je u plne naložených vozidiel tohto typu absolútnou 

nevyhnutnosťou. 

      Prevodovka a pohon

Hyundai H-1 využíva päťstupňovú manuálnu prevodovku, ktorá si ľahko poradí 

s obrovským krútiacim momentom, a ktorá je ovládaná úhľadne tvarovanou 

radiacou pákou umiestnenou v pohodlnom dosahu na stredovej konzole. 

Pre väčšiu stabilitu vozidla, lepšiu trakciu a prevážanie ťažkých nákladov 

je vozidlo poháňané cez zadnú nápravu. 

      Podvozok

Podvozok zavesenia kolies sa vyznačuje značne 

fl exibilnou konštrukciou, ktorá využíva 

nezávislú dvojitú lichobežníkovú 

nápravu typu McPherson s torznou 

tyčou vpredu a tuhú nápravu s vinutými 

pružinami (Tour) alebo s progresívnymi 

listovými pružinami (Van) vzadu. 

Táto kombinácia je dostatočne robustná, 

aby podvozok spoľahlivo zvládol aj plne naložené 

vozidlo a pritom zaisťoval cestujúcim pohodlnú 

jazdu na akejkoľvek ceste.

      Motor 2.5 CRDi VGT

Jedine vznetový motor dokáže poskytovať veľký 

ťažný výkon pri nízkych otáčkach, ktoré vyžadujú 

vozidlá prepravujúce veľké náklady či väčší 

počet osôb. Ak je motorom moderný 2,5-litrový 

agregát vybavený turbodúchadlom s premenlivou 

geometriou lopatiek a systémom vstrekovania 

paliva Common Rail, jeho výsledkom je svetová 

špička. Motor CRDi použitý v H-1 má výkon 125 

kW (170 k) pri 3 800 ot./min. a maximálny krútiaci 

moment 392 Nm pri 2 000 – 2 500 ot./min.

 

… a tiež bezpečnosť a kvalitu

Najvyšší štandard bezpečnosti a kvality vozidiel Hyundai začína počítačom navrhnutou 

konštrukciou. Výsledky tejto fázy sa veľakrát overujú laboratórnymi testami ešte dlho 

predtým, ako sa rozbehnú výrobné linky. H-1 je typickým produktom tohto prepracovaného 

a technicky náročného procesu. Vozidlo sa vyznačuje robustnou a spoľahlivou 

kombináciou karosérie a podvozku, odpružením, ktoré si poradí aj s najťažšími jazdnými 

podmienkami. Navyše je podporované elektronickými bezpečnostnými systémami 

ABS a ESP. O ochranu cestujúcich sa tiež starajú čelné airbagy.

 

Poskytujeme výkon a kultivovanosť…

Použitie celkom nového, moderného vznetového motora dodáva H-1 skvelý výkon, 

úsporu paliva a nízke hodnoty emisií. Vysoký stupeň fl exibility na vozovke je v súlade 

s pozoruhodnou mechanickou kultivovanosťou a ľahkou ovládateľnosťou, veľkou 

dynamikou vozidla a bohatou výbavou zaisťujúcou pohodlie a komfort. 

Ako je pre značku Hyundai typické, H-1 je konštruovaný s ohľadom na dlhú životnosť, 

spoľahlivosť a vysokú kvalitu. 

      Motor 2.5 CRDi VGT

Výkon 125 kW (170k) pri 3 800 ot./min. a maximálny krútiaci moment 392 Nm pri 2 000 – 2 500 ot./min.



Crystal White EC/EN

Sunny Yellow PV/R6

Sleek Silver KM/PW

Shine Red KH/Z8

Soft Ecru MZ/RO

Carbon Gray GX/GG

Icy Blue VL/WJ

Indigo Blue KB/NP
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Mystic Blue HN/ZC

Stone Black CJ/EF

Farby karosérie Van/Tour

Prehľad verzií interéru

Verzie a rozmery

Tour

Van

Osemmiestny Šesťmiestny Trojmiestny

• Niektoré príslušenstvo vyobrazené alebo uvedené v tomto katalógu nemusí byť súčasťou  

   štandardnej výbavy a je k dispozícii za príplatok.

• Podrobnosti týkajúce sa možností farebného vyhotovenia karosérie a čalúnenia interiéru     

   konzultujte, prosím, s autorizovaným predajcom automobilov Hyundai.

• Uvedené farebné odtiene sa v tlačovej verzii môžu od skutočných farieb odlišovať.

• Hyundai Motor SK, s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť špecifi kácie a výbavy 

   bez predchádzajúceho upozornenia.

Van

Záruka 3 roky Záruka 3 roky 
bez obmedzenia km.bez obmedzenia km.3

HYUNDAI Motor SK s. r. o.

Vajnorská 136/C

831 04 Bratislava 3

tel.: +421 2 321 58 400

fax.: +421 2 321 58 499

www.hyundai.sk

KAROSÉRIA H - 1 VAN H - 1 TOUR

Typ 5dverová, 3miestna  5dverová, 6miestna 5dverová, 8miestna

MOTOR 2,5 CRDi VGT

Typ vznetový preplňovaný radový štvorvalec DOHC

Zdvihový objem motora  (cm3) 2497

Druh paliva Diesel

Počet valcov 4

Kompresný pomer 17,6:1

Maximálny výkon  (kW/k/ot./min.) 125/170/3800

Maximálny krútiaci moment  (Nm/ot./min.) 392/2000–2500

Príprava zmesi Common Rail

Objem palivovej nádrže  (l) 75

PREVODOVKA

Typ prevodovky manuálna

Počet prevodových stupňov 5

VÝKONY

Max. rýchlosť  (km/h) 180 180 180

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h  (s) 15,2 15,5 14,5

SPOTREBA PALIVA (l/100 km)/EMISIE CO2(g/km)

Cyklus                 - mestský 10,9/288

                            - mimomestský 7,1/188

                            - kombinovaný 8,5/225

HMOTNOSTI

Prevádzková hmotnosť (pohotovostná +75 kg) (kg) 2049–2173 2154–2246 2282–2345

Najväčšia technicky prípustná hmotnosť (kg) 3160 3230 3030

Hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 2300

Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 750

Nosnosť strechy (kg) 80

ROZMERY

Celková dľžka (mm) 5125

Celková šírka (mm) 1920

Celková výška (mm) 1935 1925

Rázvor (mm) 3200

Polomer otáčania (m) 5,61

ROZMERY NÁKLADOVÉHO PRIESTORU

Dľžka (mm) 2375 1585 851

Šírka (mm) 1620 1620 1591

Výška (mm) 1350 1350 833

Objem (m3) 4,31 2,5 0,85

PODVOZOK

Predná náprava nezávislá dvojitá lichobežníková náprava odpružená torznou tyčou

Zadná náprava tuhá náprava s progresívnymi listovými pružinami
tuhá viacprvková 

náprava s vinutými 

pružinami

Predné / zadné brzdy kotúčové / kotúčové


