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Вся інформація, що міститься в цій брошурі, є попередньою і може бути змінена без попереднього
повідомлення і призначена тільки в якості попереднього повідомлення. Можливі відмінності
в поданні кольору транспортного засобу зумовлені обмеженнями технології друку. Зображені
продукти відповідають пропозиції і асортименту обладнання для європейських ринків.Транспортні
засоби, представлені в цій брошурі, можуть бути оснащені додатковим обладнанням за додаткову
плату, не всі версії моделі включені до цієї брошури. Hyundai Motor Company залишає за собою
право вносити зміни у технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення.
Будь ласка, зверніться до дилера Hyundai для уточнення деталей. Для отримання більш докладної
інформації про ці умови і винятки, будь ласка, відвідайте веб-сайт місцевого дистриб’ютора Hyundai
або проконсультуйтесь в офіційному дилерському центрі Hyundai.

Більш досконалий,
більш безпечний у роботі
Вантажівки Hyundai серії H D розроблені із урахуванням останніх вимог безпеки. Це слугує
основою для стабільної роботи за будь–яких дорожніх умов. Система курсової стійкості
(VDC) установлюється опційно для вантажівок з двигуном Євро-5.

Готовий до роботи і
виконання будь–яких задач

Впевненість та контроль за
будь–яких умов

Комерційна техніка Hyundai відмінно поєднує динаміку та продуктивність, як у класі
малотоннажних вантажівок, так і середньотонажної техніки. Надійні та комфортні
автомобілі повністю відповідають вимогам вантажоперевезень.

VDC — система курсової стійкості
Система курсової стійкості забезпечує безпечне керування
у випадку виникнення непередбаченої ситуації, включає в
себе наступні функції:
• ABS: антиблокувальна система;
• EBD: електронний розподіл гальмівних зусиль;
• TCS: система регулювання тягового зусилля;
• ESC: електронний контроль стійкості;
• HBA: система допомоги при екстреному гальмуванні;
• HAC: система допомоги при початку руху на підйомі;
• ROM: система протидії перекиданню.

Популярність и багата історія на українському ринку
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Надійність і універсальність техніки
Hyundai створена для найскладніших
транспортних задач
Вантажівки Hyundai задовольняють будь–які потреби Вашого бізнесу. Безпека та
надійність — невід’ємні складові будь–якої вантажівки H D серії.

Підвіска кабіни
Впевнена та комфортна експлуатація без простоїв
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Кабіна має 2 точки кріплення на сайлент-блоках. Ця конструкція є одним
із ключових елементів для комфортного керування.
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Новий двигун

Надійний та безпечний
партнер для Вашого бізнесу
Якщо Ви шукаєте надійну вантажівку, щ о відповідає всім Вашим очікуванням,
обирайте Hyundai серії HD.
Якість та надійність Hyundai означають неперевершену економічність роботи із
зменшенням амортизації капіталу. Вантажівка серії H D забезпечує ще більшу
надійність, ефективність та операційну гнучкість. Та, відповідно, максимум переваг
для власників: задоволення від водіння та збільшений прибуток.

Зручність експлуатації та
обслуговування вантажівок HD120

Потужність та надійність
На HD78 двигуні класу Євро-5 застосована система подвійного
очищення палива: встановлені фільтр попереднього очищення та
основний фільтр.
Підвищення екологічності досягається в тому числі й завдяки
застосуванню каталізатора твердих часток (РМС*):
• Не вимагає регулярного очищення*;
• Не вимагає регулярного обслуговування;
• Сприяє паливній економічності.

Євро-5
D4GA14/17
Потужність: 140 / 170к.с.
при 2500 об. / хв.
Максимальний обертаючий
момент: 62 кг.м. (608 Н.м.)
при 1400 об./ хв.

* На відміну від сажового фільтру DPF

Багатофокусний відбивач

Підігрів дзеркал заднього виду

Відпрацьовані гази
П овітряний
фільтр

Турбокомпресор

Очищений газ

Каталізатор твердих часток (РМС)

Гратчаста підніжка
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Великий кут відкривання дверей

Тривалий моторесурс
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Максимальна продуктивність
та зручність
Вантажівка серії H D оснащена однією з найбезпечніших і ергономічних
кабін. Все створено для комфорту водіїв. Зручна панель, продумана
ергономіка дозволяють забезпечити максимальний контроль водіння.
Двері і поручні оптимально розташовані, достатнє освітлення салону та
ергономічний простір. Коли мова заходить про комфорт водія і
зручність кабіни, переваги Hyundai серії H D виходять на перший план.

Безпека і зручність водія
Автомобілі H D серії пройшли численні тести, щоб стати кращими
комерційними вантажівками, зробленими за світовими стандартами
якості. Щ о б досягти світового рівня, вантажівки Hyundai були
сконструйовані з урахуванням результатів проведених тестів на
зносостійкість і безпеку.

Система вентиляції та опалення
Панель управління дозволяє оптимально налаштувати роботу системи вентиляції та
опалення. Система вентиляції гарантує свіжість і комфортний температурний режим.
Опційно доступний кондиціонер.

Приладова панель
Зручне підсвічування для
комфортного зчитування
інформації основних показників
автомобіля робить водіння вдень
і вночі більш комфортним
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Сконструйований, щ о б із легкістю
виконати важку роботу

Посилена р а м а
Термічно оброблена сталева рама посилена поперечинами, щ о
поглинають опір рами на кручення та вигини.

Рама підвищеної жорсткості забезпечує оптимальні експлуатаційні характеристики та безпеку всіх
вантажівок Hyundai. Конструкція підвіски ресорного типу з телескопічними амортизаторами для
стабілізації коливань при експлуатації вантажного автомобілю, забезпечує стабільне керування при
будь-яких дорожніх умовах. Конструкція гальмівних механізмів з фрикційними накладками збільшеної
площини. Ємності для технічних рідин розташовані в передній частині кабіни для спрощення технічного
контролю. Подовжений міжсервісний ресурс паливного фільтра вимагає складає 30 0 0 0 км пробігу.

Контроль елементів
Зручність експлуатації Hyundai серії H D також забезпечується легкістю
перевірки всіх рідин, заміни запобіжників і лампочок.

Підйом кабіни

Захист водія

Для технічного обслуговування і регулярних перевірок кабіна відкидається на 50
градусів, відкриваючи легкий доступ до вузлів і агрегатів.

Підсилена конструкція дверей забезпечує
максимальний захист водія.

Легкий доступ для
самостійної перевірки

Авторегулятор гальмівних колодок

50°
Розширювальний бачок системи
охолодження двигуна

Повітряний фільтр

Блок запобіжників

Основний паливний фільтр
з підігрівом

Основний паливний фільтр
з підігрівом

Бачок склоомивача

Конструкція автомобіля
гарантує безпеку водія
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Зручність та ергономіка

Спецтехніка на шасі HD78

Інтер’єр HD78 було розроблено командою професіоналів. Новий міцний
оздоблювальний матеріал, зносостійке покриття підлоги, заводська шумоізоляція,
передня панель приладів оздоблена під дерево, підсвічування кнопок управління,
все це є частиною того, щ о робить вантажівку серії H D кращим вибором для водія.

Якими б видами перевезень Ви не займалися, на універсальне вантажне шасі
Hyundai можна встановити безліч варіантів надбудов.

Варіанти надбудов для Hyundai HD78

Підходить для тривалих поїздок
Водійське сидіння на важільно-пружинному
механічному регулюванні (опція).

38°

Промтоварний фургон

Вакуумна машина

Бортова платформа

Амбуліфт

Сміттєвоз

Цистерна

Бортова платформа з тентом

Евакуатор з частковим навантаженням

Портальний бункеровоз

Рефрижератор

Евакуатор із рухливою платформою

Автогідропіднімач

Бункеровоз гачковий навантажувач

Мобільна майстерня

Kран (телескопічна стріла)

Кран (шарнірно зчленована стріла)

Простір і комфорт — без втоми та стресу
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Бортова платформа з
тентом на шасі HD78
Створено для тих, хто звик працювати не тільки в місті, а й
виїжджати на заміські траси. Разом з цим він зберіг високу
маневреність і невеликий радіус розвороту. Вантажівка прекрасно
підійде для міських та міжміських маршрутів.

Технічні характеристики бортової платформи з тентом*

Габаритні розміри,мм

Платформа

Настил підлоги

Бортова платформа

Каркас (розбірний)

Тент

Лакофарбове покриття

Маневреність

Гарантійний термін на
надбудову
*На прикладі ЦТТМ
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Довжина — 5 200; Ширина — 2 200;
Висота — 2 200; Висота борту — 400.
• Сталева ґратчаста рама із сталевого гнутого швелера з
настилом підлоги.
• По периметру платформа окантовується відбортуванням із
сталевого гнутого профілю.

Промтоварний фургон на
шасі HD78
Підійде для перевезення вантажів, які не потребують спеціальних
температурних умов. Ця проста в керуванні вантажівка прекрасно
підійде для маневрів на вузьких міських вулицях. Автомобіль добре
підійде для виконання вантажоперевезень у містах з різною
трафіком, а також для роботи в передмісті.

• Фанера ламінована сітчаста. Фанера кріпиться в рамі
платформи потайними оцинкованимисаморізами.
• У формі півкільця для кріплення вантажу.

• Передня стінка — борт,набірний із алюмінієвого профілю
товщиною 25мм.
• Бічні відкидні борти — наборні з алюмінієвого профілю
товщиною 25 мм. Замки імпортні по 2 штуки на борт.
• Задній відкидний борт — набірний з алюмінієвого профілю
товщиною 25 мм. Замки імпортні по 2 штуки на борт.
•
•
•
•
•
•

Стійки, арки і поздовжні поперечини-з труби 40х25х2мм.
Знімна алюмінієва стійка.
Виробництво «Pastore & Lombardi»(Італія).
Перекладини каркасу — кругла труба 20 мм.
Каркас забарвлюється ґрунтом.
Між стійками встановлюється дерев’яна обрешітка.

Технічні параметри промтоварного фургона*
Габаритні розміри,мм

Довжина — 5 200; Ширина — 2 200; Висота — 2 200.

Кількість євро палет, шт.
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Бокові стіни,мм

30

Передня стінка, мм

30

Дах, мм

30

Двері,мм

30

Підгола,мм

Не утеплена

Зовнішнє покриття стін і даху

Плакований метал

Зовнішнє покриттядверей

Плакований метал

Внутрішнє покриття стін і стелі

Плакований метал

Покриття підлоги

Транспортна фанера

Матеріал утеплювача

Пінополіуретан

Задній портал

Оцинкований лист 2 мм, покритий синтетичною
емаллю Procoat

Фурнітура

• Матеріал тентовий з ПВХ покриттям синього сірого кольору.
• Дах: матеріал тентовий з ПВХ покриттям білого кольору
світлопроникний.
• Шнурівка тенту: трос ПВХ 6 мм з наконечниками для
пломбування троса.
• Ремені ковпаків-пластикові ПВХ.

•
•

Обладнання фургону

• Борти: відбортування і настил платформи забарвлюється
фарбою PROCOАT сіра RAL7004 (RAL7001).
• Низ платформи забарвлюється ґрунтом: емаль чорного
кольору.
24 місяці або 100 000 км (в залежності від того, що настане раніше)

Оцинкована:
• 6 петель (кріпляться до задньої рамки болтовим
з’єднанням із застосуванням витяжних
різьбових втулок).
• 2 запірні штанги з литими запірними кулаками.
• Фіксація круглих ручок штанг із захисною
кришкою.

Висока продуктивність

Гарантійний термін на надбудову

•
•
•
•
•

На нижніх петлях круглі відбійники.
На бічних стінках захист від удару дверей
оцинкований.
Фіксатори дверей у відкритому положенні.
Оцинкована драбина і ручка-поручень.
Пластикові бризковики.
Бічний алюмінієвий протипідкатний захист.
Задній протипідкатний брус.

24 місяці або 100 000 км (в залежності від того,що
настане раніше)

*На прикладі ЦТТМ
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Ізотермічний фургон на
шасі HD78
Прекрасно підійде для вантажоперевезень продукції, щ о швидко псується (Horeca,
FMCG). Невеликий радіус розвороту і маневреність, які притаманні автомобілю,
становлять особливу цінність в густонаселених містах. Тому багато компаній уважно
ставляться до цих якостей під час вибору техніки. Компактний, комфортний і місткий
HD78 стане вдалим придбанням для компаній з малим і середнім вантажообігом.

Технічні характеристики ізотермічного фургона*
Габаритні розміри,мм

Довжина — 5 200; Ширина — 2 200; Висота — 2 200.

Габаритні розміри,мм

Довжина — 5 200; Ширина — 2 200; Висота — 2 200.

Кількість євро палет, шт.

0.7

Кількість євро палет, шт.

10

Коефіцієнт теплопровідності, Вт /м2 •К

50

Коефіцієнт теплопровідності, Вт /м2 •К

0,4

Бокові стіни,мм

50

Бокові стіни,мм

60

Передня стінка, мм

50

Передня стінка, мм

90

Дах, мм

75

Дах, мм

90

Двері,мм

50

Двері,мм

86

Підгола,мм

75

Підгола,мм

123

Зовнішнє покриття стін і даху

Плакованийметал білого кольору

Зовнішнє покриття стін і даху

Плакований метал

Зовнішнє покриттядверей

Пластик армований скловолокном 1,5 мм білого
кольору

Зовнішнє покриттядверей

Плакований метал

Внутрішнє покриття стін і стелі

Плакований метал

Внутрішнє покриття стін і стелі

Оцинкований метал

Покриття підлоги

Транспортна фанера

Покриття підлоги

Транспортна фанера

Матеріал утеплювача

Задній портал

Фурнітура

Обладнання фургону

Гарантійний термін на надбудову

Для швидкопсувних вантажів

Технічні характеристики ізотермічного фургона*

*На прикладі ЦТТМ

ППС екструдований
•
•

Оцинкований метал 2 мм сірий колір.
Обробка акрил-поліуретановою грунт-емаллю
Procoat.

•
•
•

Оцинкована штангового типу: 3 петлі на двері.
1штанга на двері.
Обробка акрил-поліуретанової грунт-емаллю
Procoat сірого кольору.

•
•
•
•
•

Фіксатори дверей у відкритому положенні.
Висувна оцинкована драбина.
Пластикові бризковики.
Бічний алюмінієвий протипідкатний захист.
Задній протипідкатний брус.

Матеріал утеплювача
Задній портал

Фурнітура

Пінополіуретан
Оцинкований лист 2 мм, покритий синтетичною
емаллю Procoat.
Оцинкована:
• 6 петель (кріпляться до задньої рамки болтовим
з’єднанням із застосуванням витяжних
різьбових втулок).
• 2 запірні штанги з литими запірними кулаками.
• Фіксація круглих ручок штанг із захисною
кришкою.
•
•

Обладнання фургону

24 місяці або 100 000 км (в залежності від того,що
настане раніше)
Гарантійний термін на надбудову

•
•
•
•
•

На нижніх петлях круглі відбійники.
На бічних стінках захист від удару дверей
оцинкований.
Фіксатори дверей у відкритому положенні.
Оцинкована драбина і ручка-поручень.
Пластикові бризковики.
Бічний алюмінієвий протипідкатнийзахист
Задній протипідкатний брус.

24 місяці або 100 000 км (в залежності від того,що
настане раніше)

*На прикладі ЦТТМ
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Специфікації шасі

Стандартне обладнання

Тип кабіни

Модель
Акумулятор

Широка

Колісна база

Середня (Medium)

Колісна формула

Довга (Long)

Габаритні розміри (мм)

Шасі

Колія
Звис

Електросистема

4X2

3 415
Довжина

3 775

6 170

6 630

Ширина

2 000

Висота

2 270

Передніх коліс

1680

Задніх коліс

1495

Передній

24В — 55A

Стартер

24В — 5кВт

1635

Монтажна довжина рами

4 455

Модель

Передавальні числа

4 880

2 775

Повна маса автомобіля

7 500

Технічно припустиме максимальне
навантаження на передню вісь *

3 000

Технічно припустиме максимальне
навантаження на задню вісь *

5 000

1;2; 3; 4;5-та
передача

Задня передача

Передні /Задні

137

Двигун
Модель

D4GA
4-х тактний турбований з водяним охолодженням і
системою CommonRail

Тип
Кількість / розташування циліндрів

4 /рядне

Об’єм двигуна (см3)

3 933

Макс. потужність
(к.с. / об./ хв.)
Макс. Обертаючий
момент (H м. / об. / хв.)

140/2 700 – 170/2 500

Паливний фільтр з підігрівом і
вологовідділювачем
Другий паливний фільтр

+
+ (Тільки для Євро 5)

ABS з системою розподілу гальмівних
зусиль (EBD)*

+

VDC (Система курсової стійкості-опція)

+ (Тільки для Євро 5)
+

M035S5 / T060S5 (опція)

Авторегулятор гальмівних колодок

+

Механічна, 5-ступенева

Передні і задні протитуманні фари

+

Обігрів дзеркал заднього виду

+

Фарбований в колір кабіни бампер

+

Регульованателескопічна рульова
колонка

+

Гідропідсилювач керма

+

Електросклопідйомники

+

Центральний замок

+

5 380 (5 810); 3 208 (3 281); 1700 (1 787);
1000 (1 000); 0.722 (0.705);

5.380 (5.294)

Одинарні / Подвійні, 205 / 75 R17.5

Рульове управління

Цифровий годинник

+

Гальмівна система

Тахометр

+

Рабоча

Магнітола: AM/FM радіоприймач,AUX

+

Оздоблення передньої панелі під
дерево

+

Тонування верхньої частини лобового
скла

+

Рульова колонка

Регульована телескопічна

Двоконтурна, гідравлічна з вакуумним підсилювачем, з АBS,
з системою курсової стійкості VDC (для Євро 5)

Розрахункові характеристики
Макс. швидкість (км / год)

DLX

Гірські гальма

Шини

Вага (кг)
2 750

Євро 5

Тип

235

Споряджена маса шасі

Сухе однодискове, з гідравлічним приводом

Трансмісія

1735

Мінімальний дорожній просвіт

Сухий паперовий елемент

Тип

HD78

Комплектація

24В — 90 Aгод

Зчеплення

1120

Задній

HD78

Генератор

Повітряний фільтр

Колісна база

Модель

Технічні характеристики
HD78

Тип гальмівного
механізму

Передній / задній

Стоякове гальмо

Барабанні /Барабанні
Барабанний, впливає на трансмісію з тросовим приводом

Комбінована оббивкасидінь

Підвіска
Тип

Передня /задня

На напів-еліптичних листових ресорах, з амортизаторами

Паливний бак
Ємність (л)
Матеріал

100
Сталь

372/1 400 – 608/1 400

Тип

Перекидна вперед з торсійним валом, посилена сталева

Опція

Кондиціонер

Опція

EBD автоматично регулює тиск в гальмі в залежності від навантаження

4 455 /4 880

+

Водійське сидіння на важільнопружинної підвісці з регулюванням
поперекової опори

Кабіна

Євро 5

Габаритні розміри
2270

Технічні характеристики
Модель

1.

1665
2 000

235
1495
2 000

2.
1120

3 415 /3 775

1635 / 1735

6 170 / 6 630

1. Розміри стандартної кабіни
2. Стандартна кабіна при середній / довгій колісній базі автомобіля

* Вантажопідйомність автомобіля залежить від:
а) вантажопідйомності шин б) вантажопідйомності ресорної підвіски
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