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Технічні характеристики

Ультра довга (Ultra Long) колісна база

Колісна формула

Розміри (мм)
Колісна база

Загальні (шасі)
довжина
ширина

висота

Монтажна рама (від кабіни до кінця рами)
Мінімальний дорожній просвіт
Мінімальний радіус повороту

Маса (кг)

Повна маса автомобіля
Споряджена маса шасі

Вантажопідйомність шасі

Тип
Допустиме навантаження*
Редуктор Тип

Задня вісь

Передня вісь
Тип
Допустиме навантаження*

Шини
Тип
Шини Передні і задні

Залежна з повздовжніми ресорами
Євро 4 Євро 5

Одинарний редуктор, гіпоїдна передача

Залежна балка з повздовжніми ресорами

Одинарні передні, Подвійні задні
245/70 R19.5

Примітка
* Вантажопідйомність залежить від вантажопідйомності шин та ресорної підвіски.
1) компанія Hyundai залишає за собою право змінювати Специфікацію та обладнання в будь-який час без попереднього повідомлення.
2) вага пустого транспортного засобу (може  змінюватися в межах 3,5%) включає масу: масла, палива, охолоджувальної рідини, але виключає 

стандартний набір інструментів і водія
3)      дата оновлення: 01 листопада 2018 року.
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Модель

Євро 4

Євро 5

Тип
Кількість циліндрів
Об’єм двигуна (куб.см)
Максимальна потужність

4-х тактовий, дизельний двигун с турбонаддувом, 
водяне охолодження, прямого впорскування

6 циліндрів в ряд

225 л.с. при 2500 об/хв (Євро 4) 250 л.с. при 2500 об/хв (Євро 5)
Крутний момент 637 Н.м. при 1400 об/хв (Євро 4) 853 Н.м. при 1400 об/хв (Євро 4)

Паливна система Система впорскування
Паливний фільтр Фільтр сепаратор + фільтр тонкого очищення палива

Електрична система

З верхнім розташуванням розподільчого валу, 4 клапани на циліндр
Система запалювання
Синхронізуюча система

Тип
Гідравлічний привід, пружина діафрагмового типу, 

однодискове сухе зчеплення з демпфером

Двигун

Тип коробки передач
Передаточне число

Євро 4

6 ступенева, механічна
1а
2а
3а
4а
5а
6а
Задній хід

Тип
Діаметр рульового колеса
Кут нахилу
Телескопічне висування

Привід
Розмір передніх/задніх гальм

Пневматичний
Діаметр барабану х Ширина накладки х Товщина накладки 360 х 160 х 16

Двигун Євро 4 Євро 5
Привід Пружинного типу

Гірське гальмо Клапан з дросельною заслінкою 

Загальна

Об’єм
Матеріал

Тип
Висота х Ширина х Товщина рами

Холоднокатана рама лонжеронного типу

Панель приладів

Індикатори

Спідометр/одометр/тахометр/датчик  рівня палива 
і датчик температури двигуна

Індикатор рівня повітря в гальмівній системі/стоянкове гальмо/тиск масла
/рівень заряду акумулятора/індикатор поворотів/відкриті двері/гірські гальма/

габаритні вогні/індикатор застосування ременів безпеки

Тип Кабіна відкидного типу з торсіонним приводом, безкапотна,  цільнозварена

Склоочисники вітрове скло

Сидіння водія

Сидіння пасажира

Подвійні з електроприводом (з вбудованими форсунками), 
3-и швидкості (з перервами/низька/висока швидкості)

Сидіння, що регулюється, з пневматичною підвіскою, комбінована оббивка 

Подвійне пасажирське сидіння з роздільною спинкою, комбінована оббивка

Двигун

Гальмо

Трансмісія

Управління

Зчеплення

Стоянкове гальмо

Додаткове гальмо

Випускна система

Паливний бак

Рама

Описання панелі приладів

Кузов

Гвинто-рейковий рульовий механізм
Регульована по куту нахилу телескопічна рульова колонка

Примітка
* Вантажопідйомність залежить від вантажопідйомності шин та ресорної підвіски.
1) компанія Hyundai залишає за собою право змінювати Специфікацію та обладнання в будь-який час без попереднього повідомлення.
2) вага пустого транспортного засобу (може  змінюватися в межах 3,5%) включає масу: масла, палива, охолоджувальної рідини, але виключає 

стандартний набір інструментів і водія
3)      дата оновлення: 01 листопада 2018 року.

Євро 5

Акумулятор
Генератор


