
H-1





H-1 Van: praktická dodávka
Nejnovější H-1 Van je praktický a pracovitý pomocník, který společnost 

Hyundai vyvinula proto, aby splnila vaše požadavky na dopravu nákladu. 

Ústředním motivem je velkorysý vnitřní prostor s prvotřídním přístupem 

díky posuvným dveřím na každé straně vozu a křídlovým zadním dveřím. 

Třímístná verze (vlevo dole) je určena pro uživatele, kteří vyžadují maximální 

kapacitu nákladového prostoru, zatímco šestimístné provedení (vlevo) vyhovuje 

těm, kteří vůz také používají pro přepravu více osob. Nízké provozní náklady, 

vysoká vytříbenost a spolehlivost značky Hyundai činí z H-1 důvěryhodného 

obchodního partnera. Dejme se do práce!

  Spousta prostoru 
pro všechno

Vyzvednout náklad tady a dovézt jej tam... 

Vždy v závodu s časem, vždy s nejvyššími 

nároky na spolehlivost – proto je H-1 

dobrou volbou pro práci i volný čas. 

Klíčovým prvkem je nákladový prostor, více 

než 2,37 metrů dlouhý, 1,62 metru široký 

a vysoký 1,35 metru (horní vyobrazení). 

I v provedení s druhou řadou sedadel 

(spodní vyobrazení) je více než 1,58 metru 

dlouhý, což ponechává spoustu místa 

pro řemeslnické a jiné nářadí, sportovní 

potřeby nebo zavazadla na dovolenou.

3místný Van

6místný Van

  Ideální k podnikání
Praktičnost dodávkového vozu začíná tady. Jeho nákladový prostor je snadno přístupný po 

otevření dvojice zadních křídlových dveří. Oboje mají standardní otevírání v rozsahu 90 stupňů, 

které je možné zcela jednoduše rozšířit na 180 stupňů, aby se přístup ještě více usnadnil.





H-1 Tour: lidé v pohybu
H-1 Tour splňuje i nároky uživatelů, u nichž se dává přednost přepravě 

osob před dopravou nákladu. Osmimístný mikrobus je vhodný pro 

firemní použití i volný čas – jako kyvadlová přeprava hotelových hostů, 

doprava turistů při vyhlídkových projížďkách nebo třeba odvoz členů 

sportovního klubu s jejich výstrojí na zápasy či soutěže. Všichni budou 

cestovat ve velkém stylu. Úkolem konstruktérů bylo vytvořit interiér, 

kterým se vyznačuje většina současných prvotřídních velkoprostorových vozů. 

Kvalita, pojetí a provedení H-1 Tour svědčí o úspěšném splnění tohoto cíle. 

  Přístrojový panel
Dobře čitelné přístroje jako rychloměr, otáčkoměr, ukazatel teploty 

chladicí kapaliny a palivoměr jsou doplněny řadou výstražných 

kontrolních světel.

  Ventilace
Výkonný ventilační systém obsahuje také boční větrací otvory 

na obou stranách vozu, jež tak přispívají k vysoké úrovni pohodlí 

pasažérů i na zadních sedadlech.

  Posuvná prostřední sedadla
Cestující mají ve voze H-1 Tour usnadněné nastupování 

na zadní sedadla a také vystupování tím, že si posunou 

sedadla v prostřední řadě.

  Klimatizace 
Všechny ovládací prvky klimatizačního systému jsou prakticky 

umístěny na centrálním panelu. Účelné a přehledné uspořádání 

je odrazem hodnot vysoké konstrukční úrovně, které jsou 

v H-1 Tour použity.

  Palubní počítač
Do rychloměru je integrován displej palubního počítače, 

který poskytuje informace o ujeté vzdálenosti, průměrné rychlosti 

a o tom, jak daleko vůz dojede se stávající zásobou paliva.



  Převodovka a pohon
Hyundai H-1 využívá šestistupňovou manuální nebo pětistupňovou 

automatickou převodovku, které si snadno poradí s obrovským točivým 

momentem a které jsou ovládány ergonomicky tvarovanou řadící 

pákou umístěnou v pohodlném dosahu na středové konzoli. Kvůli větší 

stabilitě vozu, lepší trakci a převážení těžkých nákladů je vůz poháněn 

přes zadní nápravu.

  Podvozek
Zavěšení kol se vyznačuje značně 

flexibilní konstrukcí, která využívá 

nezávislé dvojité lichoběžníkové nápravy 

typu McPherson s torzní tyčí vpředu 

a tuhou nápravu s vinutými pružinami 

(Tour) nebo s progresivními listovými 

pružinami (Van) vzadu. Tato kombinace 

je dostatečně robustní, aby podvozek 

spolehlivě zvládl i plně naložený 

vůz a přitom zajišťoval cestujícím 

pohodlné svezení na jakékoliv silnici.

  Motor 2.5 CRDi

Jedině vznětový motor dokáže poskytovat velký tažný výkon při nízkých otáčkách, 

který vyžadují vozy přepravující velké náklady či větší počet osob. Když je takovým 

motorem moderní 2,5litrový agregát se systémem vstřikování paliva Common Rail, 

je výsledkem světová špička. Motor CRDi použitý v H-1 se dodává ve třech 

výkonových verzích: základní o výkonu 85 kW (116 k) a silnějši s výkonem 100 kW 

(136 k) při 3 800 ot./min. Maximální točivý moment těchto agregátů je 343 Nm 

při 1 750 – 2 250 ot./min. Nejvýkonnější motor používá techniku variabilní geometrie 

lopatek turbodmychadla (VGT) a dává výkon 125 kW (170 k) při 3 600 ot./min. 

a točivý moment 441 Nm při 2 000 – 2 250 ot./min.

Poskytujeme výkon 
a kultivovanost…
Použití zcela nového, moderního vznětového motoru 

dodává H-1 skvělý výkon, úsporu paliva a nízké hodnoty 

emisí. Vysoký stupeň flexibility na silnici je v souladu 

s pozoruhodnou mechanickou kultivovaností a snadnou 

ovladatelností, velkou dynamičností vozu a bohatou výbavou 

zajišťující pohodlí a komfort. A jak je typické pro značku 

Hyundai, H-1 je konstruován s ohledem na dlouhou životnost, 

spolehlivost a vysokou kvalitu.

  Motor 2.5 CRDi
Výkon 125 kW (170 k)/100 kW (136 k)/85 kW (116 k) a maximální točivý moment 441/343/343 Nm



  Bezpečná rychlost
Pečlivě zkonstruované precizní řízení a odpružení se stará, aby byl 

H-1 lehce ovladatelným a hlavně bezpečným. V rizikových situacích 

má řidič podporu stabilizačního systému (ESP) a protiblokovacího 

systému (ABS). Tyto dokonale pracující elektronické systémy 

předcházejí smyku vozu v zatáčkách a brání prokluzování kol 

při rychlém rozjezdu i zablokování kol při prudkém brzdění.

  Snadná ovladatelnost
Těsné uličky městských center nebo úzké 

venkovské cesty nejsou pro H-1 žádným 

problémem. I když je vůz delší než pět 

metrů, je poloměr otáčení pouhých 

5,6 metru. 

  Kotoučové brzdy
Velké a účinné brzdové kotouče (16”) jsou k dispozici na přední 

i zadní nápravě. Poskytují vysoký brzdný výkon, který je u plně 

naložených vozidel tohoto typu naprostou nezbytností. 

...a také bezpečnost a kvalitu
Nejvyšší standard bezpečnosti a kvality u vozů Hyundai začíná 

počítačem zpracovaným konstrukčním návrhem. Výsledky této 

fáze se mnohokrát ověřují laboratorními testy, ještě dlouho 

předtím, než se rozjedou výrobní linky. H-1 je typickým 

produktem tohoto propracovaného a technicky náročného 

procesu. Vůz se vyznačuje robustní a spolehlivou kombinací 

karoserie a podvozku, odpružením, které se vypořádá 

i s nejobtížnějšími jízdními podmínkami. Navíc je podporován 

elektronickými bezpečnostními systémy jako ABS a ESP. 

O ochranu cestujících se také starají čelní airbagy.



H-1 Tour – šedá látka H-1 Van – šedá látka 

Provedení interiéru

Barevná provedení karoserie Van/Tour

Verze a rozměry

H-1 Tour osmimístný

To
u

r

Osmimístný

H-1 Van šestimístný

V
a

n

Šestimístný

•  Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu 

nemusí přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.

•  Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti 

barevného provedení karoserie a čalounění interiéru 

konzultujte, prosím, s autorizovaným prodejcem 

vozů Hyundai.

•  Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných 

barev v důsledku tisku odlišovat.

•  Hyundai Motor CZ s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací 

a výbavy bez předchozího upozornění.

H-1 Van třímístný

Třímístný

V
a

n

10 let záruka na 

prorezivění karoserie.

3 roky záruka bez 

omezení kilometrů.
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skladové číslo: H07ND135

Space Black NBA/MBL Hyper metallic P2S/P3S Grey Titanum NDA/MDL

Blue Diamond NEA/MEL

 Metalické barvy

Soft Ecru MZ/RO

TECHNICKÉ ÚDAJE - HYUNDAI H-1
KAROSÉRIE H1 VAN H1 TOUR

Typ karosérie 5dveřová, 3místná  5dveřová, 6místná 5dveřová, 8místná

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ 2,5 CRDi 2,5 CRDi 2,5 CRDi 2,5 CRDi VGT

Typ
vznětový přeplňovaný řadový 

čtyřválec DOHC

vznětový přeplňovaný řadový 

čtyřválec DOHC
vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec DOHC

Zdvihový objem motoru (cm3) 2 497 2 497 2 497

Druh paliva Diesel Diesel Diesel

Počet válců 4 4 4

Kompresní poměr 16,4 : 1 16,4 : 1 16,4 : 1 16,4 : 1 16,4 : 1 16,4 : 1 16,4 : 1

Max.výkon (kW/k/ot/min) 85/116/3 800 100/136/3 800 85/116/3 800 100/136/3 800 85/116/3 800 100/136/3 800 125/170/3 600

Max. točivý moment 

(Nm/ot/min)
343/1 750 - 2 250 343/1 750 - 2 500 343/1 750 - 2 250 343/1 750 - 2 500 343/1 750 - 2 250 343/1 750 - 2 500 441/2 000 - 2 250

Příprava směsi Common Rail Common Rail Common Rail

Objem palivové nádrže (l) 75 75 75

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ převodovky manuální manuální manuální automatická

Počet převodových stupňů 6 6 6 6 6 6 5

DYNAMIKA

Max. rychlost (km/h) 154 168 154 168 154 168 180

Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 22,1 17,6 22,1 17,6 22,1 17,6 14,4

SPOTŘEBA PALIVA (l/100 km)/CO2 (g/km)*

Cyklus

- městský 9,3/244 9,3/244 9,3/244 9,3/244 9,2/242 9,2/242 11.2/297

- mimoměstský 6,5/173 6,5/173 6,5/173 6,5/173 6,4/171 6,4/171 7.3/193

- kombinovaný 7,6/199 7,6/199 7,6/199 7,6/199 7,5/197 7,5/197 8.8/231

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost 

(pohotovostní + 75 kg) (kg) 
2 049 - 2 173 2 154 - 2 246 2 282 - 2 345 2 260 - 2 323

Největší technicky přípustná 

hmotnost (kg)
3 160 3 230 3 030 3 030

Hmotnost brzděného 

přívěsu (kg)
2 300 2 300 2 300 1 500

Hmotnost nebrzděného 

přívěsu (kg)
750 750 750 750

Nosnost střechy (kg) 80 80 80 80

ROZMĚRY

Celková délka (mm) 5 125 5 125 5 125

Celková šířka (mm) 1 920 1 920 1 920

Celková výška (mm) 1 935 1 935 1 925

Rozvor (mm) 3 200 3200 3 200

Poloměr otáčení (m) 5,61 5,61 5,61

ROZMĚRY NÁKLADOVÉHO PROSTORU

Délka (mm) 2 375 1 585 851

Šířka (mm) 1 620 1 620 1 591

Výška (mm) 1 350 1 350 833

Objem (m3) 4,31 2,5 0,85

PODVOZEK

Přední náprava nezávislá dvojitá lichoběžníková náprava odpružená torzní tyčí

Zadní náprava tuhá náprava s progresivními listovými pery
tuhá víceprvková náprava 

s vinutými pružinami

Přední/zadní brzdy kotoučové/kotoučové

*  Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími 
netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem 
měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání 
jednotlivých typů vozidel. 

Vůz plní emisní normu Euro 5 a je osazen fi ltrem pevných částic.

Blue Sapphire NHA/MHL

Ceramic White NAA/MAL Dynamic Yellow NFA/MFM Super Red NGA/MGL

 Pastelové barvy


