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People’s expectation toward individual mobility requires more than just a convenient means of transportation. The old 
understanding of cars has become outdated. A car represents individuals’ lifestyles, and it became an integral part of their 
lives. At the same time, the automobile industry has experienced seismic change. Hyundai Motor Company has grown 
rapidly to become one of the largest automakers, backed by world class production capability and superior quality. We have 
now reached a point where we need a qualitative approach to bring bigger ideas and relevant solutions to our customers. 
This is an opportunity to move forward and we have developed a new brand slogan that encapsulates our willingness to take 
a big leap. Led by our new slogan and the new thinking underlying it, we will become a company that keeps challenging itself 

to unlock new possibilities for people and the planet.
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* התמונות להמחשה בלבד
מוקד מכירות ושירות: 6853*



יונדאי H350 כל מה שרכב מסחרי 
צריך להיות 

H350 הינו רכב מסחרי יעיל ואמין שיתן לעסק שלכם  יונדאי 

יתרון אמיתי. הוא מאובזר באופן מרשים עם מאפיינים שיחסכו 

לכם זמן וכסף: כל דגמי יונדאי H350 הונדסו ותוכננו על מנת 

שלו  המשופר  והמנוע  שלכם,  לעסק  יעילים  פתרונות  לתת 

מקנה לו כושר גרירה של 3,500 ק"ג*. אבל יותר מכל, הסיבה 

המשכנעת ביותר לבחור ביונדאי H350 היא שהרכב מגיע עם 

ועם  קילומטרים,  הגבלת  ללא  שנים  לחמש  מקיפה  אחריות 

לנסוע  שתוכלו  כך  כלמוביל,  קבוצת  של  השירות  מעטפת 

בראש שקט.

)*דגם עם מנוע 170 כ"ס, יחס העברה סופי של 3.917 ונגרר עם בלמים(
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הנדסת אנוש מעולה כדי שתהנה מיום העבודה שלך

מפתח שלט ונעילה מרחוק
גם  ונעילה  פתיחה  מאפשר  מהודר  שלט 

ממרחק. 

גלגל הגה רב-תפקודי
ולמרחק  לגובה  לכוונון  ניתן  ההגה  גלגל 
וכפתורי השליטה מאפשרים נהיגה בטוחה.

מידע  המציג   "4.2 בגודל  צבעוני  מידע  צג 
לחסכון  ותורם  שלך  הנסיעה  על  עשיר 

בדלק.

H350 קלה ופשוטה כמו במכונית פרטית עם שפע של מקום ושדה ראייה  הנהיגה ביונדאי 

רחב. תא הנהג תוכנן לאכלס אפילו נהגים גבוהים במיוחד, והמרחב לראש ולרגליים הוא הטוב 

בקטגוריה. תכנון מדוקדק ומאורגן של סביבת הנהג מבטיח תפעול נוח ובטוח, וכל מאפייני 

הבטיחות והנוחות נמצאים בהישג ידו של הנהג. בנוסף, גלגל הגה רב-תפקודי מאפשר לנהג 

לקבל מידע ממחשב הרכב, לנהל שיחות טלפון ולשלוט על מערכת השמע ישירות מההגה.



נוחות ברמה גבוהה לנהג ולנוסע

תכנון מתוחכם של סביבת הנהג הופך את הרכב ל"משרד נייד" ונועד להקל על עבודתו היומיומית של הנהג. 

שימושיות מקסימלית מושגת הודות לסטנדרט הכולל לא פחות מ-25 תאי אחסון שונים בתא הנהג ושלושה 

שקעי 12V ו-USB – הרבה מעבר למקובל בקטגוריה. תא הנהג, ברוחב מכובד של 1,582 ס"מ, הכולל מושב נהג 

ושני אנשי צוות. המושב האמצעי מתקפל לכדי שולחן עבודה שטוח וכולל גם שני מחזיקי כוסות. 

12V תא אחסון עם שקע

תא כפפות מקורר

למושב מדף שימושי בגג הרכב מתחת  אחסון  אפשרות 
הנוסע מלפנים

עבודה  שולחן  לכדי  אמצעי מתקפל  מושב 
שטוח

מחזיקי כוסות

מושב נהג ניתן לכוונון
אותו  לכוונן  שניתן  כך  תוכנן  הנהג  מושב 

בדיוק על פי העדפות הנהג.  



 Connected Car מערכת

מערכת ה- Connected Car, היא מערכת חדשנית המבוססת אנדרואיד המספקת דיבורית Bluetooth, רדיו Nobex אינטרנטי המאפשר האזנה 

אפליקציות*  מובנות  במערכת  בנוסף,  לאחור.  נסיעה  מצלמת  וכן  ברכב  באינטרנט  לגלישה   Hot Spot העולם,  מרחבי  רדיו  תחנות  לאלפי 

ושירותים כגון: ניווט ב-Waze, חניה סלולרית עם סלופארק ופנגו, אפליקציות רדיו תל אביב ורדיוס 100FM. במערכת מוצגים מסכי עזרה 

אינטרנטיים של יונדאי המציגים רשימה של אולמות תצוגה, מרכזי שירות וטרייד-אין שבלחיצת כפתור ניתן לנווט או להתקשר אליהם. כמו 

כן, ספר רכב אינטראקטיבי המופיע בצורה דיגיטלית על המסך. תפעול ה-Connected Car קל ואינטואטיבי. המערכת פותחה בישראל וזמינה 

בשפות: עברית, ערבית, אנגלית ורוסית. המערכת מאפשרת עדכוני תוכנה וקבלת יישומים. למערכת מצורף כרטיס SIM עם חבילת דאטה 

חודשית של 3GB למשך 12 חודשים.

 

)*זהות האפליקציה עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לאילוצי כלמוביל ולפי שיקול דעתה(.

זה הגודל המקסימלי 
של התמונה



500   1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000  4500
Speed [rpm]

Po
w

er
 [

kW
]

140
130
120

100
110

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

To
rq

ue
 [

Nm
] 800

700

600

500

400

300

200

100

0

Net Power
Net Torque

Net Power
Net Torque

EURO 6_High power
125kW(170PS) / 422Nm

ביצועים עוצמתיים וצריכת דלק נמוכה

יונדאי H350 מצוייד במנוע טורבו-דיזל חזק, אמין ועמיד בנפח 2.5 ליטרים עם מערכת הזרקת מסילה משותפת. המנוע מוצע בשתי רמות 

הספק: לרמה הראשונה 150 כוחות סוס והיא מעבירה 38 קג"מ של מומנט לגלגלים האחוריים באמצעות תיבה ידנית עם שישה יחסי העברה, 

ואילו ברמה השניה יש 170 כוחות סוס ומומנט של 43 קג"מ. המומנט המרבי מושג בין 2,500-1,500 סל"ד, טווח הסל"ד השימושי ביותר 

בנהיגה יומיומית. יחידת ההינע תוכננה כך שתספק ביצועים טובים כאשר הרכב בעומס מלא ובמגוון תנאי נהיגה. פריסת יחסי ההעברה 

בתיבת ההילוכים הידנית מאפשרת ניצול מלא של מומנט המנוע ומבטיחה נסיעה חלקה ונעימה.

 2.5L CRDi מנוע דיזל
מנוע  חלקה,  פעולה  ובעל  חסכוני  שקט, 
שיא  מומנט  מספק  בטור  צילינדרים  ארבעה 

זמין בין 2,500-1,500 סל"ד.

תיבת הילוכים ידנית בעלת שישה הילוכים 
)Gear Shift Indicator) GSI עם חיווי

חיווי ה-GSI מציין את תזמון החלפת ההילוכים 
האופטימלי לטובת צריכת דלק טובה יותר. 

ואן / שלדה



מאפייני בטיחות מתקדמים

רמת הבטיחות של יונדאי H350 גבוהה במיוחד עם מגוון מערכות בטיחות מתקדמות. 

מערכת בקרת היציבות VDC משלבת עזרי נהיגה מתקדמים לבטיחות אקטיבית גבוהה. 

מערכת ROM למניעת התהפכות מפחיתה את הסיכון להתהפכות ומערכת בקרת המנוע 

את  מפעילה  בלימה  לסיוע  הידראולית   HBA מערכת  האחורי.  הסרן  של  נעילה  מונעת 

הבלמים במהירות בעת הצורך ומערכת איתות חירום מופעלת אוטומטית ומזהירה את 

בעלייה שמונע  זינוק  סייען  מוצע  בנוסף  חירום.  בלימת  של  במקרה  הנהגים שמאחור 

מהרכב להתדרדר לאחור. כמו כן, ברכב מותקנת מערכת מובילאיי הכוללת התראה מפני 

התנגשות ברכב מלפנים, סטייה מנתיב, התרעה על אי שמירת מרחק, זיהוי תמרורים 

והתרעה על סכנת התנגשות בהולכי רגל או רוכבי אופניים.

*באור יום בלבד

ROM מערכת למניעת התהפכות
(Roll Over Mitigation)

HSA סייען בזינוק בעלייה
(Hill Start Assist)

ESS מערכת איתות חירום
(Emergency Stop Signal)

VDC עם

VDC ללא

4 בלמי דיסקכריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים

מרכב חסון להגנה מושלמת
על מנת להגן באופן מיטבי על הנהג והנוסעים, 
כ-75% משלדת ה-H350 עשוי מפלדה בעלת 
 H350-ה ממרכב  כ-98%  גבוה.  מתיחה  חוזק 
מונע  טיפול  שעברה  פלדה  מסגסוגת  עשוי 
באמצעות  ציפוי  עובר  המרכב  וכל  קורוזיה, 
למנוע  מנת  על  הצביעה  לפני  חשמלי  זרם 

היווצרות של חלודה.

VDC מערכת בקרת יציבות דינמית
)Vehicle Dynamic Control System)

מערכת בקרת היציבות הדינמית משלבת את 
כל אמצעי העזר האלקטרונים לנהג, ושומרת 
על ה-H350 באדיקות על המסלול שנקבע על 
ידי הנהג באמצעות בלימה של כל גלגל בנפרד.



Bluetooth דיבורית
חיבור  מאפשרת   Bluetooth בטכנולוגיית  דיבורית 
אוטומטי בין הטלפון החכם שלכם למערכת השמע 
וכוללת מיקרופון מובנה לחיוג ללא שימוש בידיים.

)ACCESS בקרת שיוט אוטומטית )סטנדרט בדגמי
באופן  שומרת  לתפעול  הקלה  השיוט  בקרת 
אוטומטי על מהירות הנסיעה שנקבעה על ידי הנהג 

ועוזרת להימנע מדוחות מהירות.

מצלמת נסיעה לאחור
מצלמה פנורמית עם כיסוי של 135 מעלות משקפת את כל מה 
שנעשה מאחורי הרכב ומקלה על ביצוע חנייה במקומות צפופים. 

טכנולוגיות חכמות שמקלות על הנהג

בתקופה שבה אנו מבלים יותר ויותר זמן ברכב בשל פקקי תנועה, כולנו יכולים להעריך 

מצוייד   H350 יונדאי  לכן,  יותר.  לקלים  הנהג  חיי  את  שהופכות  חכמות  טכנולוגיות 

ברחובות  המהיר,  בכביש  לנהיגה,  קשה  אוויר  במזג  שמקלות  מתקדמות  בטכנולוגיות 

העיר או בעת חנייה במקומות צפופים.

)סטנדרט  שיוט  כוללות מערכת בקרת   H350 יונדאי  בהן מצוייד  הטכנולוגיות החכמות 

בדגמי ACCESS( קלה לתפעול עם חיווי מהירות בלוח המחוונים, מצלמת נסיעה לאחור, 

מערכת סיוע לחנייה )אופציונלי( וחיישני גשם )אופציונלי(, שמפעילים באופן אוטומטי 

את המגבים.



יונדאי H350 מעניק מגוון פתרונות 
המותאמים לכל משימה

יונדאי H350 תוכנן בדקדקנות כדי לעמוד במגוון רחב של משימות. מספיק 

תא  תכנון  ואת  שלו  ההטענה  חלל  של  המרשימים  הממדים  את  לבדוק 

המטען כדי להבין מה מבדיל בינו לבין המתחרים.

תא המטען ביונדאי H350 כולל לא פחות מ-14 נקודות עיגון כדי להבטיח 

יציבות מרבית למטען. יש בו שקע 12V מאחור ותאורה בדלתות הצד ובדלת 

האחורית כדי לאפשר הטענה נוחה וקלה. 12.9 מ"ק של חלל הטענה מסודר 

רק מחכים למטען, או להסבה לכל שימוש אחר לו אתם זקוקים - לא משנה 

מה הצרכים שלכם, יונדאי H350 יתאים את עצמו באופן מושלם. 



חלל הטענה מרווח ורב-שימושי

ותא מטען  בין ממדי החוץ לפנים,  יעיל  יחס  H350 מציעות  יונדאי  כל גרסאות המרכב של 

בעל מימדים מרשימים. בתא המטען הארוך )3,665 מ"מ( של הגרסה בעלת בסיס הגלגלים 

הארוך ניתן להוביל חמישה משטחים סטנדרטיים בתא המטען הגדול בקטגוריה עם נפח של 

12.9 מ"ק. בגרסה בעלת בסיס הגלגלים הקצר, נפח ההטענה הוא 10.5 מ"ק וניתן להוביל בו 

ארבעה משטחים סטנדרטיים.  

הכביש  פני  בין  למרחק הקצר  הודות  בקלות  H350 מתבצעות  יונדאי  של  ופריקה  העמסה 

פוגעות  אינן  האחוריים  הגלגלים  קשתות  המטען.  תא  של  החכם  ולתכנון  ההטענה  לחלל 

במרחב ובכך ממקסמות את כושר ההעמסה.

דיפונים עמידים )אופציונלי(פסי עיגון ברצפה )אופציונלי(מדף אחסון בתא המטען 

מדרגה בפגוש האחורי )אופציונלי(14 נקודות עיגון למטעןתאורה בחלל ההטענה

בסיס גלגלים ארוך )5 משטחים סטנדרטים(

בסיס גלגלים קצר )4 משטחים סטנדרטים(

מוכן לכל הובלה אפשרית



גרסאות שלדה: בסיס מוצק 
לדיגום

של  השלדה  גרסאות  את  הופכים  וקשיחות  חוזק 

של  רחב  מגוון  עבור  מושלם  לבסיס   H350 יונדאי 

לספק  מנת  על  תוכננה  השלדה  מסגרת  יישומים. 

למגוון  מוצק  בסיס  מהווה  והיא  ועמידות  חוסן 

דיגומים עם התאמה בדיוק לצרכים שלכם.   



3.5t 

מפרש כוח PTO (אופציונלי(
יציאת  כוללת  ההילוכים  תיבת 
מפרש כוח (PTO) עם שפע של כוח 

ומומנט לציוד חיצוני.

כושר גרירה
 3.5 של  בקטגוריה  מוביל  גרירה  כושר   H350 ליונדאי 
)כולל  העמסה  לכושר  אותו  מביא  הכול  שבסך  טון 

נגרר( של עד 7 טון*. 
*בגרסה בעלת מנוע 170 כ"ס עם יחס העברה סופי של 3.917. 

מראה מפוצלת עם זרועות הארכה
ה-H350 בעל המרכב הרחב מצוייד 
זרועות  בעלת  מפוצלת  במראה 
הארכה המקנים שדה ראיה אחורי 

מעולה.

מתלים אחוריים
קפיצי העלה בסרן האחורי מותאמים 
לעבודה בתנאים קשים ולמגוון רחב 

של דיגומים ויישומים. 
קשיחות ויכולת התאמה

מקסימלית  שימושיות  ורב  יעילות  מספקת   H350-ה שלדת 
המותאמת לכל פעולה.

התאמה למגוון רחב של משימות

יונדאי H350 מותאם לצרכים שלכם. באפשרותכם לבחור בגרסאות שלדה קצרה או ארוכה 

בגרסה  מ"ק.   12.9 או   10.5 ונפחי הטענה של  מ"מ   3,670 או   3,435 גלגלים של  בסיסי  עם 

הארוכה, המראה המפוצלת בעלת זרועות ההארכה תאפשר לכם לנצל את מלוא הממדים 

המרשימים של ה-H350. במידה ותזדקקו לחיבור כוח עבור ציוד חיצוני ניתן לבחור במפרש 

הכוח PTO האופציונלי. 



לבחור נכון: ביונדאי H350 החדש

יונדאי H350 הוא השותף המושלם לעסק שלכם הודות לצריכת 

מקיפה.  אבזור  ולחבילת  מרשימים  לביצועים  מעולה,  דלק 

הוא מתאים למגוון רחב של יישומים ולא משנה באיזה תחום 

שלדה,  או  וואן   ,  H350 יונדאי  של  גרסה  ישנה  עוסקים,  אתם 

של  הבלעדיים  היתרונות  למגוון  עבורכם.  בדיוק  שמתאימה 

יונדאי H350 מצטרפת אחריות מקיפה לחמש שנים ללא הגבלת 

קילומטרים, כך שתוכלו לבחור נכון ולנסוע בראש שקט לאורך 

זמן. 

שנים

ללא הגבלת 
קילומטרים



MORE H350

שקע AUX לנוסע
 MP3 בצד הנוסע נגן AUX-ניתן לחבר לשקע ה

או מגוון רחב של מכשירי מדיה אחרים.

מצלמת נסיעה לאחור
בחלקו  מותקנת  לאחור  נסיעה  מצלמת 

האחורי של הגג ותורמת להגברת הבטיחות.

MFR יחידות תאורה ראשיות
MFR יחידות התאורה הראשיות בטכנולוגיית

מהציוד  חלק  מהוות   (Multi Focus Reflector)
הסטנדרטי ונחשבות חסכוניות במיוחד.

עדכני  מראה  בעלות  מעוצבות  תאורה  יחידות 
בדומה לדגמי הרכב הפרטי של יונדאי )אופציונלי(
מודרני  מראה  שצריך,  היכן  בדיוק  אור  יותר 
ודמיון לדגמי יונדאי האחרים: כל אלו הודות 

ליחידות התאורה הייחודיות.

פנסי ערפל )אופציונלי(
פנסי הערפל מוטמעים בתוך הפגוש הקדמי 
למניעת פגיעה, ומוסיפים לבטיחות הנסיעה 

במזג אוויר חורפי.

חישוקי פלדה 16 אינץ׳חישוקי סגסוגת 16 אינץ׳ )אופציונלי(

דלתות אחוריות עם פתיחה בזווית של 270 
מעלות )אופציונלי(

בזווית  לפתיחה  ניתנות  האחוריות  הדלתות 
של עד 270 מעלות ולעיגון על מנת להפחית 
למינימום את הסכנה לנזק כתוצאה מרוחות 

חזקות בעת העמסה או פריקה.

מפשיר קרח למגבים )אופציונלי(
פס חימום בתחתית השמשה הקדמית מפשיר 

את הקרח ומשחרר את המגבים הקדמיים.

מראות צד מחוממות
הן   - מחוממות  צד  במראות  לבחור  ניתן 

בחלקן העליון והן בתחתון.

מדרגה בפגוש הקדמי
מקלה  הקדמי  בפגוש  המותקנת  המדרגה 
את  והופכת  הקדמית  לשמשה  הגישה  על 

האחזקה היומיומית לנוחה במיוחד.

הגה כוח
הנהג  על  כוח מדויק מפחית מהעומס  היגוי 
ניתן  ההגה  גלגל  הבטיחות.  את  ומגביר 

לכיוונון לטובת תנוחת נהיגה מושלמת.

מתגים רב-תפקודיים
המתגים ביונדאי H350 איכותיים למגע, קלים 

לתפעול ועמידים במיוחד.

תאי אחסון בדלתותמתגי שליטה על מערכת האורות מגיני שמש

מתגי שליטה בדלת הנהג
הדלתות,  נעילת  על  בקלות  שולט  הנהג 
וכוונון המראות באמצעות  פתיחת החלונות 

מתגי שליטה בדלת הנהג.

מחוון שחיקת בלמים
כאשר  התראה  מספק  זה  בטיחות  מאפיין 

רפידות הבלמים שחוקות ויש להחליפן.
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בסיס גלגלים קצרבסיס גלגלים קצר

בסיס גלגלים קצר בסיס גלגלים קצר

בסיס גלגלים ארוךבסיס גלגלים ארוך

בסיס גלגלים ארוך בסיס גלגלים ארוך

 H350 וואן

 H350 שלדה

H350 בסיס גלגלים ארוך בסיס גלגלים קצרוואן

55156195אורך כללי
24362436רוחב כללי כולל מראות
20382038רוחב כללי ללא מראות

26902690גובה כללי
34353670מרחק סרנים

990990שלוחה קדמית 
10901535שלוחה אחורית

17121712מרווח סרנים )קדמי(
17181718מרווח סרנים )אחורי(
18101810גובה מפתח דלת צד
12801280רוחב מפתח דלת צד

18101810גובה מפתח דלת אחורית
15501550רוחב מפתח דלת אחורית

690690גובה רצפת תא מטען מקסימלי
13801380חלל הטענה בין הקשתות מאחור

31003780אורך מקסימלי חלל הטענה
17961796רוחב מקסימלי חלל הטענה
19561956גובה מקסימלי חלל הטענה

10.512.9נפח תא מטען )מ״ק(
21802284משקל הרכב

13301226משקל העמסה
35103510משקל כולל

1212.85רדיוס סיבוב בין מדרכות )קוטר(
3.53.5כושר גרירה מירבי )לנגרר עם בלמים(*

H350 בסיס גלגלים ארוך בסיס גלגלים קצרשלדה

57246167אורך כללי 
24362436רוחב כללי כולל מראות סטנדרטיות

25942594רוחב כללי כולל מראות עם זרועות הארכה
20382038רוחב כללי ללא מראות 

23202320גובה כללי 
34353670                       בסיס גלגלים

990990שלוחה קדמית
12991507שלוחה אחורית

17121712מרווח סרנים )קדמי(
17181718מרווח סרנים )אחורי(

31823625אורך מסגרת שלדה
748751גובה שלדה

18381847משקל הרכב
16721663משקל העמסה

35103510משקל כולל

*דגם עם מנוע 170 כ"ס, יחס העברה סופי של 3.917



• The above values are results from internal testing and are subjected to change after validation.
• Some of the equipment illustrated or described in this catalog may not be supplied as standard equipment and may be available at extra cost.

• Hyundai Motor Co. reserves the right to change specifications and equipment without prior notice.
• The color plates shown may vary slightly from the actual colors due to the limitations of the printing process.

• Please consult your dealer for full information and availability on colors and trims. 

צבע חיצונימפרטים
צבע רגיל

צבע מטאלי

ריפודים

לבן

כסף

דמוי עור

בז׳

כחול פלדה

דמוי עור

אדום

אפור עכבר

בד למחצה

כחול

שחור

בד מלא

 H350 וואן + שלדה

מנוע וביצועים
2497נפח מנוע

ישירה עם מסילה משותפתהזרקת דלק
4 / 16שסתומים / מס׳ בוכנות

3600 / 150הספק מירבי )סל״ד / כ״ס(
170 / 3600

1500-2500 / 38מומנט מירבי )סל״ד / קג״מ(
43 / 1500-2500

סולרסוג דלק
75קיבולת מיכל דלק )ליטר(

20קיבולת מיכל אוריאה )ליטר(
ידנית, 1+6תיבת הילוכים

דיזל טורבוסוג מנוע
בטיחות

2כריות אוויר
VDCבקרת יציבות אלקטרונית

ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים

ROMמערכת למניעת התהפכות

HSAמערכת עזר לזינוק בעליה

ESSמערכת איתות חירום בעת בלימת חירום

HBAמערכת סיוע לבלימה

EBDמערכת חלוקה לחצי בלימה אלקטרונית

TCSמערכת בקרת משיכה

מותקןמערכת התרעה לפני התנגשות - מובילאיי

מה לגבי הטקסט הזה? נשאר?



H350 וואןH350 שלדה
EcoAccessוואן H350   -  סטנדרט

אבזור )סטנדרט(
Connected מערכת מולטימדיה מדגם++

++מצלמת רוורס

++איתורן / פוינטר

BT דיבורית++

USB / AUX כניסות++

++הגה רב תפקודי

++תאי אחסון מתחת למושבים

++תאורה מרכזית בתא הנוסעים ובתא המטען

++חבילת ״1+2״:   1. מושב ימני עם תא אחסון   2. מושב ימני עם תא מתקפל

חבילת ״נהג״:   1. כיוונון תמיכה לגב תחתון   2. מושב נהג הידראולי 
מתכוונן לפי משקל   3. חימום למושב הנהג   4. משענת יד למושב הנהג

-+

++150 כ״ס

++מוט הגה מתכוונן לגובה ולמרחק

++כרית אוויר וקדם מותחן לחגורת הבטיחות במושב הנהג

++כרית אוויר וקדם מותחן לחגורת הבטיחות במושב הנוסע

+-ריפוד מושבי בד

-+ריפודי דמוי עור

++מחיצה עם חלון בין תא נוסעים לתא מטען

++14 נקודות עיגון מטען

++נעילת דלתות מרכזית

++חלונות קדמיים חשמליים

++פתיחת דלתות עם שלט רחוק

+-מדרגה אחורית

++פנסים ראשיים משולבים תאורת יום

++פנסי איתות במראות צד

++גריל בצבע שחור

+-מגיני בוץ קדמיים ואחוריים

++מגן שמש ומדף בצד הנהג

++מגן שמש ומדף בצד הנוסע

++תא אחסון עליון עם מכסה

++מאפרה ומצת

+-שולל הנעה )אימובילייזר(

EcoAccessוואן H350   -  סטנדרט

+-מערכת בקרת שיוט

++מערכת התראת סטייה מנתיב

130A אלטרנטור++

100AH - MF מצבר++

++גיר ידני 6 הילוכים

++גלגל רזרבי + מתקן נשיאה

++מיכל דלק 75 ליטר

FR / RR 235 / 65R16 - 8PR FR :צמיגים++

++פתיחת דלת אחורית 180 מעלות

++מראות צד מחוממות וחשמליות

++שטיחי גומי

++תא כפפות עם קירור

EcoAccessשלדה H350   -  סטנדרט

אבזור )סטנדרט(
Connected מערכת מולטימדיה מדגם++

++מצלמת רוורס

++איתורן / פוינטר

BT דיבורית++

USB / AUX כניסות++

++הגה רב תפקודי

++תאי אחסון מתחת למושבים

+-חבילת ״1+2״:   1. מושב ימני עם תא אחסון   2. מושב ימני עם תא מתקפל

++150 כ״ס

+-מוט הגה מתכוונן בשני מישורים

++כרית אוויר וקדם מותחן לחגורת הבטיחות במושב הנהג

++כרית אוויר וקדם מותחן לחגורת הבטיחות במושב הנוסע

+-ריפוד מושבי בד

-+ריפודי דמוי עור

++נעילת דלתות מרכזית

++חלונות קדמיים חשמליים

++פתיחת דלתות עם שלט רחוק

++פנסים ראשיים עם תאורת יום

++פנסי איתות במראות צד

++שמשה קדמית עם חלק עליון מוכהה

++גריל בצבע שחור

+-מגיני בוץ קדמיים ואחוריים

++מגן שמש ומדף בצד הנהג

+-מגן שמש ומדף בצד הנוסע

+-שולל הנעה )אימובילייזר(

+-מערכת בקרת שיוט

EcoAccessשלדה H350   -  אופציונלי

+-170 כ״ס

++אלטרנטור 180 אמפר

(PTO( מפרש כח++

-+מוט הגה מתכוונן לגובה ולמרחק

-+כרית אוויר וקדם מותחן לחגורת הבטיחות במושב הנהג

++כרית אוויר וקדם מותחן לחגורת הבטיחות במושב הנוסע

LED פנסים ראשיים מסוג מקרן בתוספת תאורת יום מסוג++

++פנסי ערפל קדמיים

++מראות צד מחוממות וחשמליות

++מראה פנימית עם מצב יום ולילה

++שטיחי גומי

-+מגן שמש ומדף בצד הנוסע

++מאפרה ומצת

++תא כפפות ננעל ומקורר

-+שולל הנעה )אימובילייזר(

++שקע חשמלי לוו גרירה

++צבע מטאלי

חבילת ״1+2״:   1. מושב ימני עם תא אחסון   2. מושב ימני 
עם תא מתקפל

+-

חבילת ״נהג״:   1. כיוונון תמיכה לגב תחתון   2. מושב נהג הידראולי 
מתכוונן לפי משקל   3. חימום למושב הנהג   4. משענת יד למושב הנהג

-+

חבילת ״בטיחות״:   1. כרית אויר ימנית   2. קדם מותחנים לחגורות 
הבטיחות   3. חיישן גשם למגבים   4. מערכת התראה בפני סטייה מנתיב

-+

EcoAccessוואן H350   -  אופציונלי

+-170 כ״ס

++אלטרנטור 180 אמפר

+-חישוקי גלגלים מאלומיניום

-+ריפודי מושב בד

+-ריפודי מושב בד מלא

++תאורה בתא מטען

++מדרגה אחורית

LED פנסים ראשיים מסוג מקרן בתוספת תאורת יום מסוג++

++פנסי ערפל קדמיים

++גריל בצבע הרכב

++תא כפפות ננעל

++מגביל מהירות ל-100 קמ״ש

-+שולל הנעה )אימובילייזר(

-+מערכת בקרת שיוט

++חיישני נסיעה לאחור

++צבע מטאלי

+-פתיחת דלתות אחוריות ל-270 מעלות )בדגם הארוך בלבד(

SUB 100AH - MF מצבר נוסף++

(PTO( מפרש כח++




