
התמונות להמחשה בלבד 

i800



בלמים

מערכת כפולה מוגברת כח 

דיסק מאווררקדמי

דיסקאחורי

הגה כוח

 סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה,
מוגבר כוח הידראולי

 מיניבוסביצועים
1+7 
אוטו׳

 מיניבוס
1+7 
ידני

ואן 
סגור 
1+2 
אוטו׳

ואן 
סגור 
1+2 
ידני

14.417.914.517.9תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(*

180167180167מהירות מירבית )קמ"ש(
 ביצועי בלימה עצירה 50

13.713.713.713.7קמ”ש )מטר(

 ביצועי בלימה עצירה 100
43.543.543.543.5קמ”ש )מטר(

* לפי נתוני יצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

 מיניבוס/ואן
סגור ידני

מיניבוס/ואן 
סגור אוטומטי

מנוע

טורבו דיזל 
אינטרקולר 

CRDI

טורבו דיזל 
אינטרקולר 

CRDI

סוג

2497 2497 נפח מנוע )סמ"ק(

96x91 96x91 קדחxמהלך )מ"מ(

15.8:1 15.8:1 יחס דחיסה

3800 / 136 3600 / 170 הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

/ 34.9 
2500-1500

 / 44.9 
2000-2250

מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

תיבת הילוכים

ידני 6+1 אוטומט 5+1 סוג

יחסי העברה:

4.489 3.767 ראשון

2.337 2.331 שני

1.350 1.534 שלישי

1.000 1.000 רביעי

0.784 0.838 חמישי

0.679 - שישי

4.253 2.767 אחורי

3.692 2.929 סופי

 מיניבוס/ואן
סגור ידני

מיניבוס/ואן 
סגור אוטומטי

מתלים

עצמאיים מסוג מקפרסון 
ובולמי גז

קדמי

 קפיצי עלים
ובולמי שמן

רב חיבוריים 
עם קפיצי סליל 

ובולמי שמן

אחורי

צמיגים

215/70R16 215/70R16 צמיגים

גודל מלא גודל מלא גלגל חלופי

צריכת דלק*

9.3 11.5 9.2 11.2 עירוני )ליטר/100 ק”מ(

6.5 7.2 6.4 7.3 בינעירוני )ליטר/100 ק”מ(

ואן סגור מיניבוס 1+7 מידות )מ"מ(

5125 5125 אורך

1920 1920 רוחב

1935 1925 גובה

3200 3200 רוחק סרנים

5610 5610 רדיוס סיבוב

190 190 מרווח קרקע

2375 851 אורך תא מטען

1620 1591 רוחב תא מטען

4308 851 נפח תא מטען )ל'(

3 2+3+3 סידור מושבים

1974 2213 משקל עצמי )ק”ג(

3160 3030 משקל כללי מורשה )ק”ג(

1186 817 משקל העמסה מותר )ק”ג(**

75 75 קיבולת מיכל דלק )ליטר(

** סעיף המשקלים מתאר את יכולת ההעמסה כפי שפורסם בספרי היצרן. לאחר שקילת הרכב יתכנו שינויים.

ה-i800 החדש עומד בדרישות תקן זיהום אוויר אירופאי “Euro 6” עם מנגנון נוסף לטיפול בגזי פליטה המבוסס על מערכת הזרקת אוריאה. הרכב מצויד במיכל נוזל אוריאה שפתחו צמוד לפתח 
מיכל הדלק ויש להקפיד על מילוי נוזל אוריאה בהתאם להוראות יצרן.



ואן סגור מיניבוס 1+7 מפרט בטיחות

+ + 2 כריות אויר לנהג ולנוסע

+ + ABS מערכת למניעת נעילת 
גלגלים בבלימה

+ +  EBD מערכת אלקטרונית
לחלוקת כח בלימה

+ + TCS מערכת בקרת משיכה

+ + ESP מערכת בקרת יציבות

+ + ROP מערכת הגנה מפני התהפכות

+ + משענות ראש מתכווננות
+ + קורות חיזוק בדלתות
- + נקודות עיגון למושבי בטיחות 

ISOFIX לתינוקות בתקן
+ + MOBILEYE מערכת המסייעת 

למניעת תאונות דרכים 

ואן סגור מיניבוס 1+7 אבזור

- + הגה מתכוונן לגובה 

+ +  כוונון גובה חגורות
בטיחות קדמיות

+ + מחשב דרך

+ + מד סיבובי מנוע

- + שלט נוחות לפתיחת ונעילת 
הדלתות

+ + מגיני בוץ

+ + דלתות הזזה משני צידי הרכב

+ + תא כפפות כפול

- + קונסולה מרכזית מתכתית

+ + נעילה מרכזית

+ + חלונות חשמל

+ + מראות עם כוונון חשמלי

+ + תאורת מפות קדמית

ואן סגור מיניבוס 1+7 אבזור

- + תא למשקפי שמש

+ + מזגן מקורי קדמי

- + מזגן מקורי אחורי

- + גלגל הגה מצופה עור

- + ידית הילוכים מצופה עור

+ + מושבים עם ריפוד בד מהודר

+ + מחזיקי כוסות

+ + פנסי ערפל קדמיים

+ + הכנה למערכת שמע

2 4 רמקולים 

+ + USB יציאת

- + מראות צד בצבע הרכב

- + קיפול מראות חשמלי

- + Cruise control



רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

i8000 מיניבוס 1+7 )ידני, אוטומט(481-005, 481-023

i8000 ואן סגור 1+2 )ידני, אוטומט(481-029, 481-032

  זיהוי הולכי רגל2  כריות אוויר
  זיהוי רכב דו גלגלי  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  מצלמת רוורס  בלימה אוטומטית בעת חירום

  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי תנועה  בקרת שיוט אדפטיבית

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
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**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009
EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מירבי

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

8.415בינעירוני10.5עירוניi800 מיניבוס 1+7 ידני 2.5 ל’ דיזל

9.315בינעירוני12.0עירוניi800 מיניבוס 1+7 אוטומט 2.5 ל’ דיזל

7.515בינעירוני9.2עירוניi800 ואן סגור 1+2 ידני 2.5 ל’ דיזל

8.715בינעירוני11.4עירוניi800 ואן סגור 1+2 אוטומט 2.5 ל’ דיזל

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת 
זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי  והתמונות המובאים בפרוספקט  בין התיאור, הנתונים  יתכנו הבדלים  המקור הלועזי לדפוס. 
חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם 
לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את 
כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה 

מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

 לרשותכם סוכנויות יונדאי ברחבי הארץ. 
 לבירור אולם התצוגה הקרוב אליכם
 או תיאום נסיעת מבחן חייגו: 5606*

או היכנסו לאתר האינטרנט
www.hyundaimotors.co.il

צבעי הרכב

כחול כההכסוףשחורלבן

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.


