EXPANDA AS POSSIBILIDADES
NÃO DEIXE QUE NADA O LIMITE

Imagem poderá não corresponder ao produto disponível.

Imagem poderá não corresponder ao produto disponível.

TUDO É POSSIVEL COM A H-1
A Nova Hyundai H-1 é a solução correta quando o transporte de passageiros é uma prioridade.
O exterior forte e robusto é complementado por um confortável, espaçoso e prático interior
capaz de satisfazer qualquer necessidade.

A H-1 de 8 lugares torna tudo possível e está pronta para
tudo que seja necessário. Seja trabalho ou lazer, graças a
uma vasta gama de opções no transporte de passageiros
e bagagens.
Imagem poderá não corresponder ao produto disponível.

ANTEPARA COM JANELA

UM FURGÃO MULTIFUNÇÕES EXCECIONAL
O transporte de cargas pesadas torna-se mais conveniente e seguro com as
especificações otimizadas do furgão H-1.

Imagem poderá não corresponder ao produto disponível.

MAIS ESPAÇO PARA MERCADORIAS E PASSAGEIROS
A H-1 está disponível em varias configurações de lugares.
Variando entre 3, 6 e 8 lugares com vários tipos de capacidade de carga.
Imagem poderá não corresponder ao produto disponível.

Multifunções + Bagagem + Passageiros = H-1
Tudo é possível com a Nova Hyundai H-1. Seja transportar uma grande quantidade de carga ou
transportar muitos passageiros. Com a sua bagagem a H-1 está preparada para qualquer tipo de
viagem qualquer que seja o objetivo.
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A. HABITÁCULO PARA 3 OCUPANTES
Os passageiros farão uma viagem confortável na
espaçosa cabine capaz de transportar até 3 pessoas.
Esta versão está otimizada para transportar grandes
volumes de carga.

B. FURGÃO DE 6 LUGARES
Dá-lhe a possibilidade de transportar até 6 ocupantes
mas mantendo uma excelente capacidade de transporte
de cargas.

SEGURANÇA COM PODER E PERFORMANCE
Ao conduzir uma H-1 vai sentir-se mais confiante e seguro. Com o seu motor diesel a H-1 garante uma
excelente performance aliada à fiabilidade e durabilidade dos motores Hyundai. Um sistema de airbag
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TRAVÕES DE DISCO

Os travões de disco de 16” estão equipados em todas
as rodas, oferecendo um maior poder de paragem e
controlo mesmo quando a H-1 estiver completamente
carregada.
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otimizado irá proteger o condutor e os passageiros de lesões em caso de acidente.
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A. SISTEMA DE AIRBAGS

O condutor e o passageiro da cabine da H-1
podem ficar mais tranquilos com a adição de
airbags que minimizam o risco de lesões em
caso de acidente.

B. MOTOR DIESEL 2.5 CRDi com WGT
Potência máxima de 100kW às 3.600 rpm
e um binário máximo de 343 Nm
das 1.500 às 2.500 rpm

* A potência máxima do motor foi calculada de acordo com
as normas EU-6

Com ESC

FÁCIL MANOBRABILIDADE
CONTROLO ELETRÓNICO DE ESTABILIDADE (ESC)
Permite-lhe manter o controlo durante travagens
bruscas ao controlar a pressão em cada travão e a
potência do motor.

Sem ESC

Manobre convenientemente a H-1 em qualquer situação.
Apesar dos mais de 5 metros de comprimento o raio de
viragem da H-1 é de apenas 5.6 metros. Domine as ruas
apertada e as manobras difíceis sem qualquer problema
com a versátil H-1 .

Imagem poderá não corresponder ao produto disponível.

Imagem poderá não corresponder ao produto disponível.

MUITO MAIS QUE APENAS UMA H-1
CHAVE RETRÁTIL COM COMANDO À
DISTÂNCIA

A H-1 não é apenas um furgão mas sim uma solução para pessoas com
negócios multifacetados.
Com todas as conveniências, a vanguardista H-1 está otimizada para todas as
suas necessidades e superar as suas expectativas.

Habitue-se à conveniência ao trancar e
destrancar a sua H-1 com esta chave retrátil,
que oferece maior proteção contra entradas de
estranhos.
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A. FARÓIS DIANTEIROS

B. FAROLINS TRASEIROS

C. VIDROS ELÉTRICOS DE SEGURANÇA

Design otimizado para proporcionar uma
iluminação eficiente e beleza estética ao mesmo
tempo.

Farolins traseiros acomodados de forma
compacta nas laterais do veículo.

Sensores de segurança nos vidros elétricos
evitam que objetos fiquem presos. Sempre que é
detetado algum objeto nos sensores o
movimento do vidro é automaticamente alterado
para evitar que algo fique preso.

E. LUZ DE SINALIZAÇÃO DE TRAVAGEM
ELEVADA (HMSL)

F. PORTA-LUVAS REFRIGERADO

G. COMPARTIMENTO PARA
ARRUMAÇÃO NAS PORTAS

A Luz de sinalização de travagem elevada é
altamente visível o que facilita o tráfego traseiro
ao manter uma distância de segurança adequada.

Mantenha as bebidas frescas para as viagens
longas no porta-luvas refrigerado.

Compartimento de arrumação lateral inserido na
parte interior das portas, perfeito para acomodar
revistas, mapas e trabalhos essenciais à viagem.

D. ESGUICHO DE 3 SAÍDAS DO LIMPA
PARA-BRISAS
O esguicho do limpa para-brisas borrifa o para-brisas com líquido de limpeza para quando
necessita de uma lavagem rápida e em
movimento.

H. ANTENA NO TEJADILHO
Tenha boa receção de rádio em qualquer situação
graças à antena montada no tejadilho.

CORES EXTERIORES E INTERIORES

Tecido / Cinzento

Creamy white YAC

Hyper metallic silver P2S

Tan brown YN9

Dynamic yellow NFA

Super red NGA

Timeless black RB5

Ocean view W9U

GAMA

Furgão de 8 Lugares

Furgão de 6 Lugares

Furgão de 3 Lugares

ACESSÓRIOS
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A. FRISOS PROTETORES TRASEIROS

B. CHUVENTOS (FRENTE)

C. FRISOS PROTETORES LATERAIS

D. SENSORES DE ESTACIONAMENTO

Previne danos sobre a superfície pintada
durante o carregamento e descarregamento.
Ref. E86704H000

Reduz a turbulência e o ruído do vento enquanto
conduz com a janela ligeiramente aberta e
impede a entrada da chuva.
Ref. E88804H000

Protegem a lateral do veículo e acrescentam um
toque de elegância à sua H-1.
Ref. E86754H000

Permitem estacionar com mais facilidade em
espaços compactos ou com obstáculos.
Ref. GTPSF-0000

Hyundai
Lake Towers - Edifício D, Piso 5º C
Rua Daciano Baptista Marques, 245
4400-617 Vila Nova de Gaia
Tel: 220 932 795
E-mail: marketing@hyundai.pt
www.hyundai.pt

As especificações técnicas e os equipamentos apresentados neste catálogo são dados a título meramente exemplificativo, podendo alguns
opcionais exibidos nas imagens não estar disponíveis ou obrigarem a uma encomenda especial. A marca reserva-se o direito de os alterar, sem
aviso prévio. Para melhor conhecimento dos modelos e especificações disponíveis consulte o Concessionário da sua àrea ou www.hyundai.pt.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HYUNDAI H-1
Motor
Nº de cilindros
Combustível
Cilindrada (cc)
Potência máxima (cv (kW) / rpm)
Binário máximo (Kg.m (Nm) / rpm)
Diâmetro x Curso (mm)
Taxa de Compressão
Alimentação
Sistema de injeção
Transmissão
Suspensão
Dianteira
Traseira
Direção
Tipo
Raio de viragem mínimo (m)
Travões
Tipo
Dianteiros / traseiros
Tipo de travão em parque ou de estacionamento
Tração
Eixo
Rodas
Jantes
Pneus
Dimensões exteriores (mm)
Comprimento
Largura
Altura
Distância entre eixos
Via dianteira
Via traseira
Pesos e capacidades
Tara (kg)
Peso bruto (kg)
Peso bruto rebocável com (sem travão (Kg))
Depósito de combustível (ℓ)
Espaço de carga
Comprimento máximo (mm)
Largura máxima (mm)
Altura máxima (mm)
Capacidade (m3)
Capacidade (ℓ)
Consumos, emissões e performances
Consumo Urbano (ℓ/100Km)
Consumo Extra Urbano (ℓ/100Km)
Consumo Combinado (ℓ/100Km)
Emissões CO2 - Combinado (g/km)
Velocidade Máxima (km/h)
0-100Km/h (s)
Garantia e viatura de substituição
Garantia
Viatura de substituição

A2 2.5 CRDI - Euro VI
4 cilindros em linha
Diesel
2 497
136 (100) / 3.600
24,8 (343) / 1500~2500
91 x 96
15,8:1
Turbo com válvula de despejo
Injeção Direta Common Rail
Manual de 6 velocidades
McPherson
Lâminas
Pinhão e cremalheira. Assistida hidraulicamente.
5,61
Hidráulico com ABS e ESP
Discos sólidos (16") / Discos sólidos (16")
Manual
Traseiro
Jantes em aço 6,5Jx16
215 / 70 R16
5 150
1 920
1 925
3 200
1 685
1 660
3 Lugares / 6 Lugares / 8 Lugares
2.150 / 2.212 / 2.369
3.160 / 3.200 / 3.070
2.300 (750)
75
3 Lugares / 6 Lugares / 8 Lugares
2.375 / 1.585 / 851
1.620 / 1.620 / 1.576
1.340 / 1.340 / 833
4,4 / 2,5 / 0,8
4.426 / 2.511 / 842
3 Lugares e 6 Lugares / 8 Lugares
9,2 / 9,3
6,5 / 6,4
7,5 / 7,5
199 / 197
168
17,6
3 anos sem limite de km
5 dias por ano durante 5 anos com assistência em viagem

As especificações técnicas e os equipamentos apresentados neste catálogo são dados a título meramente exemplificativo.
A marca reserva-se o direito de os alterar, sem aviso prévio. Para melhor conhecimento dos modelos e especificações disponíveis consulte
o Concessionário da sua área.
*A viatura de substituição será um furgão de 7 m3 de volume de carga ou, em alternativa, uma viatura de segmento B a gasolina.
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PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS HYUNDAI H-1
Nº de Lugares
Conforto
Ar condicionado manual
Bluetooth
Chave retrátil com comando à distância do fecho centralizado e das portas
Cintos de segurança com regulação em altura
Computador de bordo
Direção assistida eletricamente
Fecho centralizado das portas
Isqueiro na consola central + tomada 12v
Para-brisas com faixa escurecida
Porta USB e AUX
Tomada na consola dianteira
Vidros dianteiros com regulação elétrica (condutor: função "um toque")
Regulação em altura do volante
Exterior
Espelhos exteriores com regulação elétrica
Pré Instalação do Gancho de Reboque
Vidros laterais traseiros escurecidos
Porta de abertura deslizante em ambos os lados
Interior
Acabamentos nas portas em tecido
Apoio para a cabeça com regulação em altura para condutor e passageiro
Apoio para telemóvel na consola central
Antepara em aço com janela
Palas para o sol com espelho
Suporte para copos
Segurança
ABS e ESP
Airbag de condutor e passageiro
Cintos de segurança dianteiros com pré-tensores
Sistema de bloqueamento das portas traseiras para crianças
Sistema de monitorização da pressão dos pneus
Pneu de socorro de dimensões normais
Imobilizador
Espaço de carga
Ganchos de fixação da carga
Portão traseiro de abertura vertical
Paredes revestidas a tecido (até meia altura)

3/6

8

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

S
S
S

S
S
S

S = Série, - = Não disponível, O= Opção
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