Комерційна пропозиція
Hyundai EX8

Тип автомобілю
Повна маса, кг
Вантажопідйомність шасі, кг
Потужність двигуна (Євро 5) , к.с.
Довжина ,мм
Колісна база шасі, мм
Ціна шасі, дол. США с ПДВ

Вантажний універсальний
8 200 (9 700)*
5 000 (6 875)*
170
7 370
4 200
41 600

(без кондиціонера)

*конструктивно допустима вага
**ціна та комплектація на товар можуть змінюватися виробником без попередження

ТОВ Хюндай Мотор Україна
Департамент комерційних автомобілів
тел.: +380 (44) 277-73-97
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Комплектація Hyundai EX8












Антиблокувальня система (ABS)
Система динамічної стабілізації
(VDC)
Система допомоги при старті в гору
(EHS)
Гідро підсилювач керма
Регулювання рульової колонки
Демпферна підвіска кабіни
Протитуманні фари
Коректор фар
Передній протипідкатний пристрій
Кондиціонер (опція)
Коробка відбору потужності (опція)











ГАБАРИТИ (мм)
Колісна база
Довжина шасі
Ширина (по кабіні)
Висота
Кліренс мінімальний
Радіус розвороту мінімальний
ВАГА (кг)
Споряджена вага шасі автомобіля
Повна маса автомобіля
Навантаження на передню вісь
Навантаження на задню вісь
ДВИГУН
Двигун D4GA17, Euro5, об’єм, см3
Maкс. потужність к.с./об
Maкс. крут. момент кг.м/об
Тип двигуна
Кількість циліндрів
Паливна система
Паливний бак, л

Передній
стабілізатор
поперечної стійкості
Задній стабілізатор поперечної
стійкості
Денні ходові вогні
Паливний фільтр з підігрівом
Електро-склопідіймачі
Дзеркала заднього огляду з
електропідігрівом на подовжених
кронштейнах
Додаткове дзеркало
Центральний замок
Газодинамічні гальма

4 200
7 370
2 028
2 285
220
8.2
2 825
8 200 (9700)
3 100
6 600
3 933
170
62/1200
дизельний з
турбокомпресором
4, рядне
Common rail
100
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ТРАНСМІСІЯ T0 60S5
Передавальні числа

5 передній /1 задня
1- передача
2- передача
3- передача
4- передача
5- передача
Задня

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА
Робоча
Стоянкова
Додаткова
Передні/ Задні гальма
Шини передні/задні
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
Акумулятори
Генератор
Стартер

Довжина/ширина, висота мм)
Корисний об’єм фургону(м3 )

5.810
3.281
1.787
1.000
0.705
5.294

Гідр. з вакуум підсилювачем
Барабана на карданний вал
Газодинамічна
Барабанні
7.5 R17,5 14PR ; безкамерні
2 х MF 12V90A
24V-50A
24V 5KW

5750Х2300Х2200
28
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Допустимі розміри вантажного відсіку
Типи надбудов

Промтоварний фургон «Стандарт»

1.












Сталевий каркас, поґрунтований і пофарбований.
Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю.
Покращеного типу, з посиленими лонжеронами.
Кріплення до рами комбінованого типу (драбини, кронштейни).
Оцинкований метал з полімерним антибактеріальним покриттям.
Окантовка алюмінієвим профілем 40 * 40 мм для захисту каркасу фургона від корозії.
Верхня обшивка оцинкований лист.
Обшивка стін на висоту 1200мм фургона вологостійка фанера завтовшки 6мм
Полоса кріплення вантажу
Настил бакелітова вологостійка фанера завтовшки 21 мм.
Один світильник врізаний в панель стелі з вимикачем біля дверного пройому.

Зовнішнє
додаткове
обладнання







Двері





Дверний портал виготовлений зі сталі 3 мм.
Дверна фурнітура з оцинкованої сталі.
Фургон оснащений габаритними і маркерними вогнями.
Фургон обладнаний гумовими відбійниками на дверному порталі.
Фургон оснащений висувною драбиною і ручкою на дверному порталі для зручного
доступу в фургон.
Бічні захисні пристрої (веловідбійники)
2-стулкові, окантовані однокамерним ущільнювачем.
Кут відкривання 270 °.
У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами.

Вартість фургона

5700х2227х2200 (вага 870 кг) – 110 000, 00 грн. з ПДВ

Каркас
Платформа

Обшивка

Покриття підлоги
Внутрішнє
додаткове
обладнання



Умови поставки
Гарантійний строк
Документи






Сендвіч-панельний фургон з наборних панелей
українського виробництва «Стандарт»

2.
Каркас
Платформа

Стінки

25-30 робочих днів з моменту передплати
EXW Черкаська обл.
На фургон 12 місяців.
У вартість входить повний пакет документів для реєстрації в органах ДАІ.







Сталевий каркас, поґрунтований та пофарбований
Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю.
Поліпшеного типу, з посиленими лонжеронами.
Кріплення до рами комбінованого типу (драбини, кронштейни).
Наборні сендвіч-панелі загальною товщиною: бічні, дах і передня панель - 50 мм., двері 50 мм.
ТОВ Хюндай Мотор Україна
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Покриття підлоги
Внутрішнє
додаткове
обладнання
Зовнішнє
додаткове
обладнання















Двері


Вартість фургона
Умови поставки
Гарантійний строк
Документи

Стінки






25-30 робочих днів з моменту передплати
EXW м. Городище, Черкаська обл.
На фургон 12 місяців.
У вартість входить повний пакет документів для реєстрації в органах ДАІ.

Сендвіч-панельний фургон з наборних панелей
українського виробництва «Нержавіючий»








Покриття підлоги

Дверний портал виготовлений із сталі 3 мм.
Дверна фурнітура з оцинкованої сталі.
Фургон оснащений габаритними і маркерними вогнями.
Фургон обладнаний гумовими відбійниками на дверному порталі.
Фургон оснащений висувною драбиною і ручкою на дверному порталі для зручного
доступу в фургон.
Сталеві підкрилки.
Бокові захисні пристрої (веловідбійники).
2-стулкові, окантовані однокамерним ущільнювачем.
Кут відкривання 270 °.
У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами.

5700х2227х2200 (вага 910 кг) – 140 000, 00 грн. з ПДВ

3.
Каркас
Платформа

Термоізолятор - пінополіуритан. Щільність 54-55 кг / м3, коефіцієнт теплопровідності
0,027 Вт / мК
Панелі облицьовані - з зовнішньої і внутрішньої сторін - оцинкованим листом з
полімерним покриттям білого кольору.
Підлога термоізольована. Загальна товщина 80 мм.
Настил бакелітова вологостійка фанера завтовшки 21 мм.
Один світильник врізаний в панель стелі з вимикачем біля дверної пройми.




Нержавіюча сталь
Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю.
Поліпшеного типу, з посиленими лонжеронами.
Кріплення до рами комбінованого типу (драбини, кронштейни).
Наборні сендвіч-панелі загальною товщиною: бічні, дах і передня панель - 50 мм., двері 50 мм.
Термоізолятор – пінополіуритан. Щільність 54-55 кг/м3, коефіцієнт теплопровідності
0,027 Вт/мК
Панелі облицьовані – з зовнішньої і внутрішньої сторін – оцинкованим листом з
полімерним покриттям білого кольору.
Підлога термоізольована. Загальна товщина 80 мм.
Настил бакелітова вологостійка фанера завтовшки 21 мм.
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Внутрішнє
додаткове
обладнання



Один світильник врізаний в панель стелі з вимикачем біля дверного пройому.

Зовнішнє
додаткове
обладнання







Дверний портал виготовлений з нержавіючої сталі 3 мм.
Дверна фурнітура з нержавіючої сталі.
Фургон оснащений «LED» габаритними і маркерними вогнями.
Фургон обладнаний гумовими відбійниками на дверному порталі.
Фургон оснащений висувною драбиною і ручкою на дверному порталі для зручного
доступу в фургон.
Пластикові підкрилки.
Бокові захисні пристрої (веловідбійники)
2-стулкові, окантовані багатокамерним ущільнювачем.
Кут відкривання 270 °.
У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами.

Двері







Вартість фургона
Умови поставки
Гарантійний строк
Документи

5700х2227х2200 (вага 950 кг) – 160 000, 00 грн. з ПДВ





25-30 робочих днів з моменту передплати
EXW м. Городище, Черкаська обл.
На фургон 12 місяців
У вартість входить повний пакет документів для реєстрації в органах ДАІ.

ТОВ Хюндай Мотор Україна
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