
АВТОБУС HYUNDAI

НОВИЙ ГРАВЕЦЬ  НА РИНКУ КОМЕРЦІЙНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ



4,2-дюймовий кольоровий РК-дисплей з 
високою роздільною здатністю

8-дюймовий кольоровий сенсорний екран

Кришталево чисте зображення на екрані з підтримкою зчитування інформації з наступних типів носіїв:  USB, Aux-in
та Bluetooth (для гучного зв’язку) підтримка 3D навігації,
CD-плеєр з підтримкою MP3, відео, DAB (цифрове аудіомовлення) і RDS (багатоцільовий стандарт, для передачі 
інформаційних повідомлень по каналам ФМ-радіомовлення).
Мультимедійний центр підтримує функцію відображення камери заднього ходу, за умови її встановлення.

Безключовий доступ та дистанційний 
центральний замок

ВДОСКОНАЛЕНЕ МІСЦЕ ВОДІЯ
ЕРГОНОМІКА, КОМФОРТ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Функціональний інтер’єр, новий дизайн – все це поєднано в автомобілі Hyundai H350. Робоче місце 
водія передбачає комфортне розміщення керманича та пасажирів будь-якого зросту та забезпечує 
найкращі в своєму класі простір для голови та ніг.
Ергономічна панель приладів характеризується відмінною інформативністю. 

Багатофункціональне мультикермо



Вдосконалене сидіння водія

Сидіння водія з широким спектром 
регулювання, це допомагає створити 
оптимальні умови праці.

Підлокітник

Відсік для дрібниць з електричною розеткою 12В

Скринька для дрібниць з функцією 
охолодження

Зручна речова полиця на верхній 
консолі

Підстаканники

Багажний відсік під переднім 
сидінням пасажира

ПІДВИЩЕНИЙ РІВЕНЬ КОМФОРТУ ДЛЯ ВОДІЯ ТА
ПАСАЖИРІВ
Ергономічне внутрішнє планування з передбаченими відсіками для дрібниць, створюють відчуття 
володіння мобільним офісом, призначене для полегшення щоденної експлуатації. Для максимальної 
функціональності в кабіну інстальовано близько 25 відсіків для зберігання дрібниць та встановлено три 
розетки (12В) навіть в базовій комплектації, що є новим стандартом в даному класі.

Ширина кабіни водія становить 1582 мм, що дозволяє розмістити два або три сидіння. Спинка 
центрального сидіння складається, утворюючи робочу поверхню стола, на якій додатково для зручності 
розміщені подвійні підстаканники.



НАЙКРАЩЕ РІШЕННЯ ДЛЯ 
ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автобус Hyundai H350 в конфігурації автобус - ідеальне рішення для 
пасажирських перевезень. Вантажні відсіки на верхніх полицях, 
персональні лампи та індивідуальна вентиляція повітря, забезпечують 
максимальний комфорт під час подорожей. 
Hyundai Н350 - це безпека, комфорт та економічність.



Система кондиціонування
Суперсучасна система кондиціонування повітря створює комфорт для 
всіх пасажирів автомобіля H350.

Електрична автоматична 
сходинка середніх 
дверей

Світлодіодне освітлення салону Індивідуальні лампи для 
пасажирів

Багажне відділення
Багажне відділення довжиною 540 мм та 1798 в 
ширину, може вміщувати велику кількість багажу.

КОМФОРТ РІВНЯ БІЗНЕС-КЛАСУ 
Вишуканий дизайн інтер’єру відображає останні досягнення в області дизайну. Бокові двері з 
електричним приводом, вбудованою сходинкою та поручнями роблять вхід зручним. Додатково 
може бути встановлена задня сходинка. Автомобіль Н350 може комплектуватися преміальною 
системою звуку на 8 динаміків, яка відтворює досконало чистий звук. Система клімат контролю 
дозволяють налаштувати ідеальний внутрішній мікроклімат.

16 повноцінних  пасажирських сидячих місць

Легкий та зручний вхід та вихід з автобусу



БІЛЬШЕ ПРО АВТОМОБІЛЬ H350

Мультимедійний центр E800 audio
- 3.8” LCD
- CDP+MP3 / Bluetooth+Hands-free
- DAB(digital audio broadcast)
- USB, AUX, iPOD вхід

Багатофункціональні підрульові перемикачі 
Автомобіль H350 має перемикачі, які виконані з 
високоякісних матеріалів, зносостійкі та прості в 
експлуатації.

Індивідуальне регулювання мікроклімату 
пасажирів.

Фари MFR
Стандартна комплектація

Бічні дзеркала з підігрівом

Поворотна чверть скла

Фари LED DRL
Фари прожекторного типу зі світлодіодними ДХВ

Підігрів вітрового скла (в зоні склоочисників)
Нагрівальний елемент, вбудований в нижній 
частині вітрового скла..

Електросклопідіймачі

Передні сходинки розташовані на бампері
Передні бамперні сходинки дозволяють легко 
дістатися до вітрового скла для його очищення 
що значно полегшує рутинну роботу з технічного 
обслуговування..

Світлодіодний стоп-сигнал і камера заднього 
ходу
Кріплення на даху забезпечує максимальну 
оглядову можливість камери.

Стальні диски 16″ 

Мультимедійний центр M300 audio
- Радіо
- USB, AUX, iPOD вхід

Перемикачі управління дверей
Надають водієві контроль над вікнами передніх 
дверей та зовнішніх дзеркал заднього виду.

Система управління освітленням

Рульове колесо
Має опції регулювання кута нахилу та висоти.
.

AUX-in для пасажирів
Допоміжні вхідні гнізда 3,5 мм для підключення 
MP3-плеєру та більшість типів персональних 
розважальних аудіо пристроїв.

Сонцезахисні козирки

Цифровий тахограф
Інформативний та зручний при експлуатації

Індикатор зносу дискової колодки

Дверні відсіки для речей

Протитуманні фари
Встановлені в бампері

Задні двері, що відчиняються на 270 градусів
Задні двері, які мають можливість відкриття до 
270 градусів з фіксацією відкритого положення, 
мінімізують ймовірність випадкового 
пошкодження при навантаженні або 
розвантаженні автомобілю
.

Легкосплавні диски 16″



ГАБАРИТИ

Автобус

Передні і середні двері (ПСД) Тільки передні двері (ПД)

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Одиниця вимірювання : мм

Загальна характеристика

Тип кузова Автобус

Рік випуску 2017

Пробіг Без пробігу

Пальне Дизельне паливо

Об’єм двигуна   см куб.  2500 

Коробка ПП Механічна

Кількість передач 6

Тип приводу Задній

Маса спорядженого автобусу, кг  2740

Повна маса автобусу, кг    4100

Максимальна швидкість км/год   154

Кузов

Повна антикорозійна обробка корпусу +

Кількість дверей 4

Кількість місць  16+1

Трьохточкові ремені безпеки пасажирів +

Габарити

Довжина, мм 6195

Ширина, мм  ( без дзеркал) 2038

Висота, мм  з кондиціонером, мм 2960

Висота салону, мм 1928

Колісна база 3670

Автошини 235/65R16-8PR 5

Двигун дизельний

Кількість циліндрів 4

Потужність, к.с./об.хв   170/3600

Крутний момент  кг*с/об   42 / 1500

Норми токсичності EURO 5

Додаткові вимоги до досягнення норм токситчності Євро 5 
Без системи 
впорскування мочевини

Привід механізму ГРМ Цепний

Двухмасовий маховик +

Система пониження вібрацій двигуна +

Безпека

Система динамічного контролю (VDC): ABS (Антиблокувальна система гальм); 
EBD (Електронний розподіл гальмівних зусиль),  ESС (Електронна програма 
стабілізації); ROM (Система запобігання перекиданню); НBA (Система екстреного 
гальмування); HAC (Система запобігання відкочування  на схилі); TCS (Система 
запобігання ковзання коліс); EDC (Запобігання ковзання коліс при гальмуванні 
двигуном); ESS (Система інформування про екстренне гальмування) 

+

Дискові гальма Передніх та задніх коліс

Верхній повторювач стоп сигнала +

Стабілізатори поперечної стійкості (передній та задній) +

Подушки безпеки: (min для водія) +

Центральний замок з дистанційним керуванням +

Комфорт та функціональність
Кондиціонер на покрівлі 11500 кКал/год

Система розморожування вітрового та бокових передніх вікон в системі 
опалювача 

+

Додатковий опалювач пасажирського відсіку +

Освітлення салону з театральним ефектом +

Гідропідсилювач керма +

Регулювання рульової колонки в 4-х напрямках +

Регулювання кута нахилу фар +

Електро скло підйомники передніх вікон (водія та переднього пасажира) +

Електрообігрів нажньої частини вітрового скла (щітки склоочисника +

Місце для встановлення тахографа +

Тоновані стекла пасажирського салону +занавіски +

Зсувні бокові двері (з правого боку) з електроприводом +

Задні двері розпашні (кут відкриття 90/180) +

Висувна сходинка бокових дверей з електроприводом +

Зовнішні дзеркала з електричним регулюванням, підігрівом +

Сидіння водія   та пасажирські з ременями безпеки +

Зовнішні особливості
Передні та задні бризковики +

Повнорозмірне запасне колесо +

Колісні ковпаки +

Задні протитуманні ліхтарі +

Передні протитуманні фари +

Фари головного освітлення  прожекторного типу +

Світодіодні ходові вогні +

Світлодіодні бокові повторювачі поворотів +

Інтер’єр
М’яка тканева обивка сидінь  пасажирського салону +

Освітлення з "театральним ефектом" пасажирського салону +

Протиковзаюче покриття підлоги автобуса +

Повна обшивка стінок пасажирського відділення +

Скляний люк в покрівлі автобуса +

Радіо AM/FM, Порт USB, AUX +


