
ТОВ «Хюндай Мотор Україна» є офіційним дистриб'ютором Hyundai Motor Company на території України з 1999 року. Компанія створена з метою 

реалізації і надання якісного сервісу автомобілям всесвітньо відомої корейської марки Hyundai в Україні. ТОВ «Хюндай Мотор Україна» має найбільш 

розгалужену дилерську мережу, яка дозволяє надати високий рівень обслуговування клієнтів по всій країні. Автомобілі Hyundai зарекомендували себе як 

сучасні, надійні і невибагливі в експлуатації. Інноваційність, технологічність, надійність, оптимальне співвідношення ціни і якості, а також високий рівень 

гарантійного обслуговування, роблять продукцію Hyundai однією з найпопулярніших як в Україні, так і на провідних світових ринках.

Хюндай Мотор Україна

http://truck.hyundai.com.ua/ 
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ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ НОВОГО ПОКОЛІННЯ HYUNDAI EX 8
Партнер, який готовий працювати в режимі - 24/7, надійний інструмент в Вашому бізнесі. Нова сучасна конструкція, новітній дизайн, ЕХ 8 створений бути найкращим: Кожна деталь нової вантажівки відображує відношення Hyundai до інновацій та якості. Hyundai ЕХ 8 завжди готовий до роботи.



Фари головного світла Зручні та зносостійкі ручки 

дверей

Функціональність

Ідеально збалансований дизайн та практичність. Полегшений вхід до кабіни досягнутий завдяки ширшим дверям та

вдосконаленій сходинкам. Покращене головне освітлення та нова радіаторна решітка, яка спеціально спроектована для

покращеної вентиляції моторного відсіку. Дзеркала заднього огляду, вітрове та заднє оглядове скло мають найкращий

кут огляду в своєму класі, що збільшує рівень безпеки під час керування.

Абсолютно новий 
дизайн

Протитуманні фари та денні 

ходові вогні

Збільшене бокове скло

+20mm

+70mm

Ширше вітрове скло



DAYCab

ВІДПОЧИВАЙ
Кабіна водія характеризується високим рівнем комфорту та шумоізоляції, а безліч речових

відсіків роблять щоденну роботу доступнішою та зручнішою. Внутрішній простір кабіни

задовольнить потреби найвибагливіший водіїв- кермо з регулюванням кута нахилу та висоти, зручні

регульовані сидіння, розміщення важелю КПП та простір для ніг.

ПРАЦЮЙ
Всьому свій час – час для роботи, час для відпочинку. Hyundai EX 8 приймає виклик роботи будь-

якої складності, в свою чергу ергономічна кабіна водія поєднує в собі практичність та

комфорт.



Панель приладів

Нова панель приладів продумана до найдрібніших деталей, що надає їй витриманий дизайн з 

неймовірною функціональністю.

Збільшені перемикачі панелі приладів згруповані спеціально для максимальної простоти.

ПРОСТІР&ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

Аудіо система

Радіо приймач T800 AM/FM з 

функціями Bluetooth, MP3s, CDs  USB 

та AUX входи.

Система оповіщення про 

необхідність технічного 

обслуговування

.

Багатофункціональний 

перемикач

54°
Регульований кут 

спинки сидінь

Сидіння водія Hyundai EX8

Super Cab дозволяє 

регулювати хід сидіння на 

225мм на ряду з

Регулюванням куту 

нахилу спинки сидіння 

на 54 градуса.

Чудова оснащеність кабіни 

водія
Від водійського сидіння з розвинутою боковою підтримкою до інформативної панелі приладів,

кожна деталь якої спрямована на легкість зчитування інформації для водія.

3.5m3

Додатковий простір

Кабіна водія збільшена загалом на 3.5 куб. метра,

цей простір дозволить комфортно себе почувати

водіям та пасажирам зростом до 192 см.



Смарт Ключ

У смарт ключ інтегровані всі необхідні при повсякденному 

користуванні функції, а система безпеки з інтегрованим 

іммобілайзером, виключить можливість руху автомобіля без 

Вашого смарт колюча. (Опція)

Довший, Ширший пучок 

світла фар

Дзеркала заднього огляду  

Основні дзеркала що встановлені на

10мм вище в поєднанні з додатковим

сферичними дзеркалами розроблено для

забезпечення максимального охоплення

заднього огляду.

Основна функція додаткового дзеркала

заднього огляду - - охоплення «мертвої»

зони для більш впевненого водіння.

Покращений кут огляду зовнішніх дзеркал

ЕХ 8

Дзеркала

HD65

Дзеркала

ЕХ 8
8.4m

HD65  
7.1m
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ПЕРЕВАГИ РОБОЧОГО МІСЦЯ ВОДІЯ
ЗРУЧНІСТЬ ТА ПРАКТИЧНІСТЬ 

КРАЩА ОГЛЯДОВІСТЬ РОБОЧОГО МІСЦЯ 
Збільшене вітрове скло, оптимальний дизайн передніх стійок кабіни та сучасна конструкція фар

головного світла – все це покращує загальну оглядовість. Збільшені зовнішні дзеркала

охоплюють «мертву» зону, що підвищує безпеку під час зміни полоси руху. Денні ходові вогні

в поєднанні з фарами прожекторного типу значно спрощують подорожі при будь-яких

погодних умовах.

Зручний вхід і вихід

Звичайний вхід і вихід з кабіни тепер 

став набагато зручніший завдяки 

ширшій дверній проймі , новій сходинці 

та збільшеному простору в салоні 

автомобіля. 

Зручна сходинка & Додаткове освітлення в дверцятах

Тепер сходинка знаходиться нижче, для полегшення входу в 

кабіну. Сама сходинка стала ширшою та глибшою, має 

антиковзаючу конструкцію,  зменшуючи ризик травми

Збільшений передній кут огляду
Водії ЕХ 8 насолоджуються більшим і кращим кутом огляду

завдяки двом конструктивним факторам. По-перше, панель

приладів спроектована та розміщена вертикально настільки

низько – наскільки це можливо. По-друге, кут нахилу вітрового

скла наближений до вертикального положення збільшує передній кут

огляду.

+2.2˚



НОВИЙ РІВЕНЬ КОМФОРТУ
НАЙБІЛЬШИЙ В СВОЄМУ КЛАСІ 

САЛОН ТА ОБЄМ РЕЧОВИХ ВІДСІКАІВ
Кабіна водія ЕХ 8 задовольнить потреби найвибагливіших водіїв. По-перше, великий та функціональний

салон дозволяють водію організувати комфортне робоче місце. По-друге, салон обладнано безліччю

речових відсіків та автомобільними розетками на 12V та 24V, що робить щоденну працю зручнішою.

Речовий відсік на задній стінці 

кабіни Загальний об'єм- 4.9 літрів.

Відсік для дрібниць

Загальний об'єм- 7.6 літрів.

Речовий відсік в підлокітнику

Речові відсіки над вітровим

склом
Загальний корисний об'єм- 21 літрів.

Задній простір для версії ЕХ 8

(Super Cab).

Тримачі для стаканів

Більше Речових Відсіків

ЕХ 8 пропонує велику кількість багатофункціональних речових 

відсіків. Загальним об'єм яких становить до 43.4 літрів.

Пасажирське сидіння з регулюванням кута 

нахилу до 52 градусів. 

Трансформуємий в підлокітник середнє 

пасажирське сидіння з плоскою поверхнею. 

(Опція) 

43.4 Літри

Хід кута нахилу 
до

52°



Надійний
ЕХ 8 виготовлений з високоякісної сталі, що гарантує надійність та довговічність конструкції. Вантажні

автомобілі Hyundai EX 8 , впевнено витримують максимальне навантаження.

Багатофункціональний
Для будь- якого типу діяльності, ЕХ 8 надійний партнер в вашому бізнесі. На багатофункціональне шасі спроектовано спеціально для встановлення різних типів надбудов,

починаючи від бортової платформи, закінчуючи комунальним автомобілем, евакуатором, цистерною, автовишкою, тощо.



Максимальна 
довжина 
надбудови

Максимально ефективне використання 

конструктивного простору.

4,200мм

7,370мм

6,000мм

Колісна база

EX8

Будь-які види 
вантажних перевезень EX8

Допустиме повне

навантаження 9 700 тон.

Вантажопідйомність 5,4

тони.
Народжений для вантажних перевезень

Корисна вантажопідйомність шасі ЕХ 8 становить 5 375 кг, без врахування ваги надбудови. Технічний запас 

навантаження на задню вісь становить 6,600 кг, що допускає збільшення конструктивної вантажопідйомності на 

1,5 т, а це в свою чергу  підвищує надійність Hyundai EX 8.

Стандартна кабіна

ЕХ 8 
Найкраще в 

своєму класі 

поєднання 

комфорту та 

ефективності

6000мм

Довжина шасі



Створений для щоденних 

навантажень 
Навіть при максимальних навантаженнях, ЕХ 8 спеціально спроектований для впевнених подорожей по самим

вибоїстим дорогам. Нова конструкція рами автомобіля здатна витримувати високі навантаження на “кручення” та на

“згинання” завдяки використанню власно виготовленої сталі Hyundai Motor Group дочірньою компанією Hyundai Steel. До

того- ж посилена поперечна балка в конструкції рами підсилює супротив скручуванню та згинанню.

МІЦНИЙ & НАДІЙНИЙ

<<50mm
Завдяки переміщенню двигуна вперед було створено 

додатковий вантажний простір. Також це дозволило закріпити 

кабіну нижче, що знизило центр тяжіння та рівень вібрації.

.

Легкий запуск взимку

Паливна система обладнана 

автоматичним підігрівачем,  задля 

запобіганню замерзання системи.

Широкі бризговики

Передні та задні бризговики

захищають ЛФП автомобіля від 

бруду, вологи та камінців. 

Вдосконалена коробка реле та 

запобіжників

Новий дизайн дозволяє легко та швидко 

замінити запобіжники.

Універсальність шасі

Задля простоти застосування та 

монтажу надбудов, конструкція рами 

в верхній та нижній частині мають 11 

мм отвори на відстані 50мм між 

собою.

Оцинковане покриття на:

79%
Високий рівень корозійної стійкості досягнутий завдяки 

використанню оцинкованої сталі на 79% елементів кабіни. Задля 

підвищення рівня безпеки та надійності, надміцна сталь застосована 

в 38% конструктивної частини кабіни.

Двигун зміщений 

вперед на: 

Оцинковані гальванічним типом 

елементи сталі кабіни

Силовий каркас кабіни

80°
Кут відкриття дверей

(68º →80º)



Надійний
Дорожні умови можуть бути непередбачувані але ЕХ 8 обладнано за останнім словом техніки, що

значно полегшує подорожі. Саме такі переваги як наявність ходових вогнів та відмінне головне

освітлення та покращений рівень огляду. Нові, збільшені барабанні гальма скорочують гальмівну

дистанцію. Система стеження за дорожньою розміткою (LDWS) – ця система безпеки використовує

фронтальну камеру для постійного контролю дорожньої розмітки. Якщо зміна смуги руху не

супроводжується сигналом повороту, то LDWS попереджає водія про необхідність вжити відповідних

заходів.

Ефективний
Сімейство дизельних двигунів F – це потужна та надійна рушійна сила вантажного автомобіля ЕХ 8. Двигун

відповідає екологічній нормі Евро-5, працює в парі з п'яти ступеневою механічною КПП. Для підвищення

надійності задня вісь також була підсилена. Вдосконалена курсова стійкість автомобіля, тепер підвіска обладнана

новими конічними листовими ресорами, стабілізаторами поперечної стійкості та газовими амортизаторами.



170к.с./2500rpm

Операційна Ефективність
Оптимальне споживання палива

Розроблені за власною технологією Hyundai, модельний ряд дизельних двигунів серії F отримав

репутацію легендарного, ефективного та надзвичайно надійного двигуна. Тепер він оснащується

системою подачі палива common rail з підвищеним тиском впорскуванням палива, що підвищує

потужність двигуна та зменшує споживання пального.

Ефективний, Потужний та Надійний EURO3

D4DD

•об'єм : 3,907

•140 к.с. / 2,800rpm

•38кг / 1,600rpm
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D4DB13

•об'єм : 3,907

•130 к.с. / 2,900rpm

•38кг / 1,800rpm

EURO1

D4DC

•об'єм : 3,907

•120 к.с. / 3,200rpm

•26кг / 2,000rpm
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D4GA15

•об'єм : 3,933

•150 к.с. / 2,500rpm

•59кг / 1,400rpm
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D4GA17

•об'єм: 3,933

•170 к.с. / 2,500rpm

•62kкг / 1,400rpm
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T60S5 : 5-ти механічна трансмісія

T60S5/6

Вдосконалена 5-ти 

ступенева механічна 

трансмісія

Конструктивні зміни проти вібрацій

Рівень вібрацій був знижений завдяки застосуванню 

газових амортизаторів та завдяки більшій відстані між 

листовими ресорами.

Вдосконалена задня вісь

Застарілі стальні відбійники були замінені новими гумовими

Безпрецедентні контрзаходи 

Інженери компанії Hyundai внесли істотні конструктивні 

рішення та зміни в вантажний автомобіль ЕХ 8. Зниження 

операційних витрат, потужні та екологічні двигуни, збільшена 

корозійна стійкість, абсолютно нова кабіна та надміцна рама, 

поряд з впровадженням новітніх систем безпеки – все це 

безпрецедентні кроки Hyundai в майбутнє автомобільної 

індустрії.     

Найпотужніший та самий ефективний двигун в своїй серії, розвиває потужність в 170 к.с., з

екологічним стандартом EURO 5 - двигун D4GA17.
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Hyundai EX 8,
Ваш помічник в дорозі

Система VDC, об’єднала в собі такі системи активної безпеки як:
- ABS (аварійна система гальмування)
- EBD (система електронного розподілу зусиль гальмування)
- ESC (електронна система стабілізації)
- TCS (антипробуксовуюча система)
- EDC (система запобігання пробуксовування, двигуном)
- HAC (система допомоги при старті під гірку)

-4.6м
Антипробуксовочна система 

(TCS)

Працює в парі з системами ABS та EDC

для запобігання пробуксовки ведучих 

коліс

Система управління 

блокування гальм (ABS)

Допомога при старті під гору 

(EHS)

Ця система запобігає скатуванню 

автомобіля під гору. 

Електронна система стабілізації 

(ESC)

Система аварійного 

гальмування (HAB)  

Електронна система управління 

тиском в гідравлічній системі гальм.

Система запобігання 

пробуксовки двигуном (EDC)

Система контролю за дорожньою розміткою.

Фронтальна камера цієї системи зчитує інформацію з дорожнього 

покриття та в разі необхідності інформує водія звуковим сигналом про 

не запланований перетин смуги.  LDWS

З системою 

VDC

Інтелектуальні системи безпеки*

Без 

системи 

VDC

Hyundai розділяє безкомпромісні погляди щодо безпеки. Від нещодавно інтегрованої системи VDC (система

динамічного контролю), що забезпечує стійкість руху автомобіля та системи стеження за дорожньою розміткою

(LDWS) яка оповістить водія про незаплановану зміну смуги.

Коротший гальмівний шлях

Дискові гальма (опція) з системою динамічного 

контролю гальм (VDC) скорочують гальмівну 

дистанцію. Порівнюючи з попередником, ЕХ 8 

потребує на 4.6 метра меншу гальмівну відстань 

зі швидкості  60км/год.

Система

Динамічного контролюVDC



Більше про Hyundai EX8

Цифровий тахограф (опція)

Passenger AUX

Додаткові входи для мультимедійних 

приладів через AUX та USB 

Стандартна лампа освітлення
.

M300 audio

- Радіо

- USB + AUX

Управління системою круїз контролю

Освітлення салона

T800 audio

- Радіо

- USB + AUX + Bluetooth + CDP  + MP3 + iPOD

Управління системою вентиляції 

Кнопки управління аудіо системою 
.

M200 audio

- Радіо + AUX

Індикатор зносу гальм .

Додаткова лампа освітлення салону 

Збільшені сонцезахисні козирки 

Антена для радіо програвача

17.5″ Стальні колеса

Додаткові речові відсіки

Додаткові передні габаритні вогні

17.5″ Легко сплавні колеса

Регульоване кермо
Рульова колонка регулюється по куту нахилу та 

висоті.

З'ємна верхня передня панель полегшує 

доступ для проведення технічного 

обслуговування

Задні фонарі

Центральна консоль

.

Подовжені кронштейни дзеркал(опція)

Скринька для інструментів 



Специфікація

EX8

Широка

Стандартна Супер

Висока

Коротка Довга Екстра довга Довга Екстра довга

D4GA17 D4GA17 D4GA17

2,850 3,850 4,200 4,050 4,400

5,370 6,720 - 7,020 -

2,180 - 2,180 -

2,360 - 2,360 -

5,300 6,620 7,370 6,870 7,370

2,028 

205/75R17.5 : 2,285,     215/75R17.5 :   2,295

1695

1,650

1,125 - 1,125 -

1,395 1,745 - 1,845 -

1,125

1,325 1,645 2,045 1,695 1,845

3,500 4,850 - 4,850 -

2,060 - 2,060 -

380 - 380 -

1,115 1,125 - 1,120 -

410 735 - 635 -

2,260 3,260 3,610 3,160 3,510

3,520 4,840 5,590 4,790 5,290

210 220 220 220 220

5.3 7.5 8.2 7.9 8.6

3,035 3,250 - 3,270 -

1,725 1,825 - 1,830 -

1,310 1,425 - 1,440 -

2,575 2,650 2,825 2,670 2,695

1,660 1,710 1,825 1,750 1,800

915 940 930 920 895

9,700

3,100

6,600

Назва                          Опис

Кабіна Ширина (тип)

Довжина (тип)

Рівень підлоги

Колісна база

Двигуни

Габарити (мм)

Колісна база

Габарити

вантажного 

автомобіля

Довжина

Ширина

Висота

Габарити (шасі)

Довжина

Ширина

Висота

Колія Передніх коліс

Задніх коліс

Звиси вантажного 

автомобіля

Передій

Задній

Звиси шасі Передній

Задній

Розміри бортової 

платформи

Довжина

Ширина

Висота

Навантажувальна 

висота

Звис рами (задня частина)

Відстань (Кабіна - задня вісь)

Відстань (Кабіна – закінчення рами)

Мінімальний кліренс

Радіус розвороту(м)

Вага (кг)

Споряджена маса бортового

автомобіля

На передню вісь

На задню вісь

Споряджена маса  шасі

На передню вісь

На задню вісь

Максимально допустиме 

навантаження

На передню вісь

На задню вісь

Кольори

Silver (Срібний)

Jade (салатовий)White (Білий)

Inky-blue (Синій)

Сидіння

Високоякісна штучна шкіра Звичайна штучна шкіра Тканина

Сидіння та спинка

Бокова підтримка сидінь Бокова підтримка сидінь

Сидіння та спинка

Сидіння та спинка

Сидіння та спинка

Бокова підтримка сидінь


