
Hyundai H-1





Hyundai H-1, učinkovit delovni pripomoček številnih obrtnikov,  
samostojnih podjetnikov ter manjših in večjih podjetij, je z novim  
rodom še posebej udobno, oblikovno prepričljivo, prestižno opremljeno  
in tehnično napredno večnamensko vozilo.  H-1 je zanesljiv, prilagodljiv  
in dobičkonosen. Posebej vabljiva, udobna in prestižna notranjost 
različice za prevoz potnikov, zadosti merila najbolj zahtevnih hotelskih 
gostov, udeležencev konferenc in poslovnih srečanj. Svobodomiselnost, 
domačnost in igrivost H-1 bodo cenile velike družine, športna moštva in 
prijatelji na krajših ter daljših potepih.

Delovno učinkovit, 
za voznika in potnike uDoben





kos sleherni nalogi

Z enojno ali dvojno kabino, z dvema, tremi, petimi ali šestimi sedeži, je H-1 dostavnik - 
učinkovita logistična podpora najrazličnejšim dejavnostim. Njegov tovorni prostor meri 
v dolžino 2,37 m, v širino 1,62 m in v višino 1,35 m. Uporabnost vozila večajo velika drsna 
bočna vrata in dvokrilna vrata zadaj. Tudi če ima H-1 sedeže v dveh vrstah, meri dolžina 
tovornega prostora 1,58 m. Vanj je mogoče namestiti veliko tovora, delovne in športne 
opreme ter ogromno počitniške krame. Hyundai H-1 namreč poprime za sleherno 
delo in se odpravi na vsa potovanja. Za seboj pa lahko vleče tudi prikolico z največjo  
dovoljeno maso 2.300 kg.

Dostavnik z enojno kabino, z dvema ali tremi sedežiDostavnik z dvojno kabino, s petimi ali šestimi sedeži.

Varnostne rešetke
Zadnja stranska okna kombija, s sedeži v dveh vrstah, 
je mogoče opremiti s kovinsko rešetko, ki preprečuje 
poškodbe vozila in omogoča dodatno pritrditev tovora.

Med temelje uporabnosti sodi preprosto doseganje tovornega 
prostora, kar omogočajo velika bočna drsna vrata in dvokrilna 
vrata zadaj. Vrata se odprejo pod kotom 90 stopinj. Ob sprostitvi 
zapore se razprejo do 180 stopinj.

odprt za posloVne priložnosti

Udoben in ergonomičen
H-1 se še posebej prikupi vozniku. Natančno vodeno in 
odzivno vozilo zagotavlja udobno namestitev in sproščeno 
ter ergonomično delovno okolje.

izjemna deloVna Vnema

sproščeno in zračno
Skupina delavcev ali družina. Slehernemu uporabniku zaželijo 
dobrodošlico udobni sedeži, ki zagotavljajo sproščeno  
sedenje in prijeten ter zračen bivalni prostor.

H-1 je dostavnik, ki zadovolji najstrožja merila za lahka 
gospodarska vozila. Je vozilo z izjemno delovno vnemo,  
velikim in robustnim tovornim prostorom.





potniki z zahtevnimi merili 
za uDobje in slog

H-1 je pravšnji za prevoz potnikov z zahtevnejšimi merili za udobje 
in slog. Je udoben in prostoren. Z osmimi sedeži z lahkoto prevzame 
vlogo prevoznega sredstva gostov vrhunskih hotelov. Poslovni  
partnerji, izletniki, turisti na panoramski vožnji, športna moštva,  
velike družine, vsi so deležni v H-1 prestižnega udobja in sproščene 
vožnje. Hyundaijevi oblikovalci so zasnovali notranjost izjemne  
kakovosti, na ravni sodobnih avtomobilov višjih razredov.

merilniki
Ob velikem in preglednem merilniku hitrosti so 
razporejeni merilnik vrtljajev motorja, merilnik 
nivoja goriva, merilnik tlaka olja v motorju in 
številna svetlobna opozorila.

potoValni račUnalnik
Na zaslonu, nameščenem v spodnjem delu 
merilnika hitrosti, se izpisujejo podatki, ki jih 
posreduje potovalni računalnik - od števila 
prevoženih kilometrov do dosega vozila, glede 
na zalogo goriva.

kakoVost

biValnost in Uporabnost

Udobje posloVnega razreda

Notranjost H-1 je zasnovana in izdelana z upoštevanjem 
meril za avtomobile višjih razredov. To velja tako za kakovost 
materialov, kot natančnost izdelave.

Bogata založenost z opremo, večfunkcijske plošče s stikali  
za upravljanje številnih sklopov in naprav, odprtine, žepi 
in odprti ter zaprti predali večajo stopnjo bivalnosti in  
uporabnosti.

H-1 namenjen prevozu potnikov ni preprost kombi. To je  
vrhunsko vozilo z osmimi sedeži, razporejenimi v treh vrstah, 
izdelano v skladu z merili za velike enoprostorce.

prijetno ozračje za Vse

Premični sedeži (pri 8-sedu) Klimatska naprava

Klimatska naprava velikih zmogljivosti  
zagotavlja prijetno ozračje vsem potnikom. 
Učinkovitost sistema, pri vozilu z osmimi  
sedeži, večajo reže prezračevanja na  
stranskih delih stropa v osrednjem in zadnjem 
delu notranjosti.



zmogljiv in uglajen

trdnost in zanesljiVost

 Ročni menjalnik

Trdna in robustna zgradba je osnova 
varnosti in natančnega ter učinkovitega 
delovanja vseh mehanskih sklopov.  
Brezhibno in zanesljivo delovanje veča 
uporabno vrednost vozila. H-1 kot 
lahko gospodarsko vozilo zagotavlja  
uporabnikom nižje stroške uporabe in 
dobičkonosno delovanje.

Sodoben dizelski pogonski agregat zagotavlja H-1 živahno poskočnost, 
ugodno porabo goriva in majhno obremenitev okolja. Velika  
prilagodljivost vsem razmeram v prometu in slogom vožnje, je 
zaokrožena z lahkotnostjo in uglajenostjo. Prepletanje dinamičnosti 
in udobja zagotavlja dobra založenost z opremo. Skladno z dokazano  
Hyundaijevo zanesljivostjo vozilo izjemno redko zavije v servisno  
delavnico.

motor 2.5 Crdi
Dizelski štirivaljnik s skupnim vodom za gorivo, 
visokotlačnim neposrednim vbrizgom goriva in 
turbinskim polnilnikom z variabilno geometrijo 
lopatic, doseže največjo moč 125 kW / 170 KM 
(100 kW / 136 KM) pri 3.800 vrtljajih na minuto 
in največji navor 392 Nm med 2.000 in 2.500  
vrtljajev na minuto oziroma 343 Nm med 1.750 in 
2.500 vrtljajev na minuto.



5.6m

Udobje in natančnost 
Vodenja

varnost v sozvočju s kakovostjo

Varnost pri VseH HitrostiH

laHkotna VodljiVost

zaVorni kolUti

Čelni zračni varnostni blazini

Hyundai zagotavlja najvišjo raven varnosti in kakovosti svojih vozil že 
od računalniškega snovanja dalje. S preizkušanjem na različnih razvojnih  
stopnjah se ti dve značilnosti vozil dopolnjujeta in izboljšujeta 
do najzahtevnejših meril. H-1 je tipičen dokaz doslednosti in  
brezkompromisnosti pri tem. Postavlja se s trdno in robustno zgradbo, 
vzmetenjem, ki je kos sleherni nalogi, elektronskimi sistemi za nadzor  
stabilnosti in podporo zavornemu sistemu in čelnima varnostnima zračnima 
blazinama za voznika in sopotnika.

Lahkotno vodenje in visoko raven varnosti  
zagotavljata podvozje in volan. Stabilnost ob vožnji 
skozi zavoje na spolzkem cestišču in ob zaviran-
ju večata elektronski program stabilnosti - ESP  
(opcija) in zavorni dodatek ABS. Sistema preprečujeta 
blokiranje koles in zdrs vozila.

Ostri zavoji v mestnih ulicah ali obračanje na ozki 
podeželski cesti ne predstavljajo težave. Kljub dolžini, 
večji od petih metrov, znaša premer obračalnega  
kroga samo 5,6 m.

Veliki in zmogljivi 16-palčni zavorni koluti na vseh 
kolesih zagotavljajo odločno zaviranje tudi ob polni 
obremenitvi vozila.

Prednja kolesa so na karoserijo vpeta 
z vzmetno nogo McPherson. Zadaj so 
v dostavniku nameščene listnate, v 
različici za prevoz potnikov pa vijačne 
vzmeti. 
Zasnova zagotavlja trdnost, natančno 
vodenje in odzivnost s sočasno veliko  
ravnijo udobja za potnike, tudi ob  
polni obtežitvi, ne glede na stanje 
ceste.





YAC (Creamy White) P2S (Hyper Metallic) W8U (Ocean View) RB5 (Timeless Black) NGA (Super Red)

NFA (Dynamic Yellow) N9N (Arabian Mocha)

8-sed (Style) 5/6 sed (Life – dostavnik) 2/3 sed (Life – dostavnik)

karoserijske različice

Umetno usnje - sivo (Style – opcija) Semiš - siv (Style) Tkanina - siva (Life)

barve notranjosti

barve karoserije

mere



DoDatna oprema

sprednje meglenke
e8540-4h000 (pri menjavi obvezna menjava sprednjih letvic)



zaščita prednjega odbijača
e8600-4h000 (nerjaveče jeklo – kromirano)

usmerjevalci zraka
e8880-4h000

zaščita zadnjega odbijača
e8660-4h000  (nerjaveče jeklo – brušeno)
e8660-4h100 (nerjaveče jeklo – kromirano)

stranska zaščita 
e8620-4h000  (nerjaveče jeklo – brušeno)
e8620-4h100  (nerjaveče jeklo s stopnico)



okrasne letvice

e8670-4h000 (zadnje) e8675-4h000 (stranske)

vlečna kljuka domačega proizvajalca
(podrobnejše informacije so vam na voljo pri vašem pooblaščenem prodajalcu)

strešni nosilci
e8200-4h000 (vzdolžni - črni)
e8300-4h000 (prečni) 

vlečna kljuka hyundai (snemljiva) 
e6000-4h200 (Ožičenje ni vključeno)



tepihi iz blaga 
4h141-aDe03 (3 sed)
4h141-aDe06 (6 sed)
4h141-aDe08 (8 sed)

tepihi iz velurja
4h143-aDe03 (3 sed)
4h143-aDe06 (6 sed)
4h143-aDe08 (8 sed)

tepihi iz gume
(samo za 1. vrsto sedežev) 
e8130-4h701

Za popolno orientacijo so vam na voljo različni 
navigacijski sistemi garmin.
(podrobnejše informacije so vam na voljo pri vašem pooblaščenem prodajalcu)

platišča iz lahke litine
(podrobnejše informacije so vam na voljo pri vašem pooblaščenem prodajalcu)

naslon za roke - poskrbi za udobnejšo vožnjo 
e8905-4h000



HYUNDAI AVTO TRADE,
družba za zunanjo in notranjo trgovino 
z avtomobili d.o.o.
Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana - Črnuče
Tel.: 01/530 77 00, Fax: 01/530 77 22
E-pošta: info@hyundai.si
Internet: www.hyundai.si
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noVa miselnost, 
noVe možnosti
Individualna mobilnost danes ne predstavlja le 
načina, kako priti od točke A do točke B. Je mnogo 
več. Avto predstavlja način življenja posameznika. 
To je mesto, kjer premišljujemo o dnevu, ki je pred 
ali za nami, razmišljamo o prihodnosti, uživamo v 
odlični glasbi ali pa celo za trenutek pobegnemo 
pred vsakdanjimi obveznostmi.

Cilj Hyundaija je ustvariti nove vrednote in novo 
kulturo, ki nadgrajuje doživetje v vozilu. Hyundai 
ni več samo avtomobilsko podjetje. Stremi k 
spremembi, ki bo v celoti preoblikovala koncept 
prevažanja. Je globalno podjetje, ki brez strahu 
podira meje.

Sedaj je priložnost, da vstopimo v novo obdobje 
avtomobilske industrije. Z mislijo na to, je bil 
oblikovan nov slogan blagovne znamke, ki povzema 
našo pripravljenost za velik preskok. Vodil nas 
bo, da bomo postali družba, ki bo uresničevala 
vizionarske ideje in ustvarjala vizionarska vozila 
za ljudi in planet.


