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 יונדאי i800 המחודש:

מעוצב, דינאמי ומעורר כבוד

יונדאי i800 החדש, במראה מעוצב ותכליתי, משדר מסר של רגישות אורבנית עם עוצמה מסחרית. 
ה- i800 מיועד גם לעיר, עם יכולת תמרון מרשימה ומהנה גם לנסיעות ארוכות, עם סביבת נהג מפנקת 
יונדאי i800 מציג את העידן החדש של רכבים מסחריים המשלבים יכולת  והתנהגות כביש מצוינת. 

עבודה ועלויות תפעול נמוכות עם רמת אבזור גבוהה, נוחות מקסימלית ומראה שמסובב ראשים.

יונדאי i800 השותף העסקי שלך.

תמונות להמחשה בלבד



 רכב מסחרי

שיש בו הכל

יונדאי i800 משדרג את חוויית העבודה שלך, כל יום מחדש!

אנחנו ביונדאי יודעים שכשאתה עובד קשה, הנוחות חשובה לך פי כמה. לכן עיצבנו בשבילך 
רכב מסחרי חזק ויעיל, עם כל הפינוק והאלגנטיות שיונדאי יודעת לתת.

ומאובזרת, שתוכננה על פי  נוחה  נהג  יום העבודה שלך, אתה נהנה מסביבת  במהלך כל 
או  ציוד  ופורק  מוביל  מעמיס,  וכשאתה  אנוש.  הנדסת  של  ביותר  המתקדמים  העקרונות 
 1.35 X 1.62 מטר רוחב X סחורה, אתה נהנה מתא מטען בעל נפח עצום )2.37 מטר אורך
מטר גובה(, עם שתי דלתות הזזה - אחת מכל צד, דלת תא מטען אחורית מתרוממת או 

דלתות כנף לבחירתך. עבודה נעימה!
תמונות להמחשה בלבד1+2



עולם של פתרונות
יונדאי i800 הוא רכב של העידן המודרני ברוחו ובביצועיו. בעולם תחרותי ותובעני, הדורש גמישות 
והתאמה מושלמת לכל משימה, ה-i800 הוא רכב רב-תכליתי, עם פתרונות איכותיים לצרכים 

שונים ומשתנים.

לכן, אם הפעילות שלך מצריכה הובלת נוסעים בנוסף למטען, תוכל להתקין ב- i800 שלך שורה 
נוספת של מושבים בהתקנה מקומית, עם חלונות לאורך הדפנות ומערכת מיזוג אוויר מותאמת. 
וציוד לכל  יישאר חלל מטען מרווח להובלת סחורה  אין צורך לדאוג: מאחורי תא הנוסעים עדיין 

צורך, בנוחות מירבית.

1+5

ספסל אורתופדי שני מקומות ליד הנהג עם גב מתכוונן )בדגם הואן הסגור(

תמונות להמחשה בלבד



רכב 
 נוסעים
)מיניבוס(

הסעת נוסעים בסגנון יוקרתי
יונדאי i800 מציג: דגם ייעודי מעוצב להסעת נוסעים!

בנוסף לנהג שבעת הנוסעים יכולים להתרווח בנוחות בחלל 
של  המיוחד  הנוסעים  דגם  של  והמאובזר  המהודר  הפנימי 
ה- i800. אורחים, תיירים, עובדים, קבוצות ומשפחות - כולם 
ייהנו מחוויית נסיעה יוקרתית, שעוצבה במיוחד עבורך ועבור 
 - מזוודות  או  ציוד  גם  איתם  לוקחים  הנוסעים שלך! כשהם 
ההעמסה  בחלל  נוח,  ולאחסון  ראוי  לטיפול  תזכה  הכבודה 

המרווח שנותר מאחור. 

תמונות להמחשה בלבד1+7



נסיעה טובה!
הנוסעים של המאה ה-21 מצפים וראויים לטוב ביותר ודגם הנוסעים הייעודי של יונדאי מעניק להם 
את כל הפינוקים: הם עולים לרכב )וגם יורדים ממנו( בקלילות דרך אחד משני הפתחים הרחבים, 
מתרווחים בנוחות במושבים הארגונומיים, נהנים מהמרחב הפנימי המהודר והמרווח ומתבוננים 

בנוף החולף דרך חלונות גדולים ומעוצבים. אכן נסיעה טובה ומוצלחת, בכל מובן!

תמונות להמחשה בלבד



חוויית נהיגה - כמו במכונית פרטית

נוהג ביונדאי i800, אתה נהנה בעבודה כמעט כמו בשעות  כשאתה 
הפנאי!

כי סביבת הנהג המהודרת והמעוצבת של הרכב המחודש הזה נותנת 
לך תחושה שאתה נוהג להנאתך במכונית פרטית. המחוונים גלויים 
וברורים, ידית ההילוכים ממוקמת לנוחותך בקונסולה המרכזית, וכל 
המתגים נגישים וקלים להפעלה. כל זאת ועוד, על פי מיטב הכללים 

של הנדסת האנוש המתקדמת - מבית יונדאי כמובן!

מערכת מיזוג אווירלוח מחוונים

לוח מתגיםמתגי הפעלה של החלונות החשמליים

התמונות להמחשה בלבד התמונות להמחשה בלבד



אתם מוזמנים לעולם של נוחות
כאן, בתוך הרכב שעוצב במיוחד בשבילכם, תוכלו ליהנות מחלל פנימי 
מרווח ומפנק, שעוטף את הנהג והנוסעים באווירה של שקט, נוחות 
יותר את תחושת המרחב, שילבו מהנדסי  וכדי להעצים עוד  ויוקרה. 
שטיח  רצפת  ויצרו  המרכזית,  בקונסולה  ההילוכים  ידית  את  יונדאי 

איכותית ובטיחותית לאורכו של הרכב.

מיזוג אוויר לכ-ו-ו-ו-לם! 	

אוויר  מיזוג  במערכת  מצויד   i800 יונדאי 
אוויר  פתחי  הכוללת  עצמה,  ורבת  מתקדמת 
הנוסעים  של  לנוחותם  התקרה,  צידי  משני 

במושבים האחוריים )בדגם הנוסעים(

כיס בגב המושבמושב הניתן להזזה

תמונות להמחשה בלבד



הבטיחות שלך - המשימה שלנו

המצוינות כבר בפנים
ליונדאי i800 יש מנועי דיזל CRDi חדשים ומתקדמים: 170 כ"ס בגירסה עם תיבת הילוכים אוטומטית 
יחד  מעולים,  וביצועים  זריזות  לרכב  מעניקים  אלו  הספקים  ידנית.  הילוכים  תיבת  עם  כ"ס   136 ו- 
מבטיח אחורית  הנעה  עם  קדמי  מנוע  של  שילוב  מזהמים.  של  נמוכה  ופליטה  בדלק  חסכון   עם 
ל- i800 איזון דינמי וחלוקת משקל אופטימלית ויחידת מרכב קשיחה ואמינה ביותר. מערכת המתלים 
האיכותית מסוגלת להתמודד כמעט עם כל אתגר שבדרך, היציבות והבלימה נשלטות על ידי בקרות 

אלקטרוניות משוכללות, וכריות אוויר מגינות על היושבים במושבים הקדמיים. 

* בדגמים עם תיבת הילוכים אוטומטית.

מנוע A-2.5 CRDi דיזל 	

170 כ"ס ב-3,800 סל"ד ו-40 קג"מ 
ב- 2,000-2,500 סל"ד.

בטיחות במהירות גבוהה 	

יציבות  על  שומר   i800 היונדאי 
בלימה,  ובשעת  חדים  בסיבובים 
יציבות  בקרת  למערכת  הודות 
אלקטרונית )ESP( ומערכת למניעת 
מערכות   .)ABS( גלגלים  נעילת 
על  להתגבר  יודעות  אלה  חכמות 
מצבים מורכבים כמו החלקת הרכב, 

סחרור גלגלים ונעילת בלמים. 

אזור הנוחות 	

מערכת המתלים גמישה להפליא: 
מאוד,  חזקה  היא  אחד  מצד 
עומס  תחת  גם  היטב  ומתפקדת 
שומרת  היא  שני,  מצד  מלא; 
נוחות  את  ומבטיחה  רכות,  על 
הנוסעים בכל תנאי העומס והדרך.

5.6m

תמרון קל ונוח 	

מרכזי  של  הצפופות  הסמטאות 
של  הצרים  והכבישים  הערים 
אתגר  מהווים  אינם  הכפר  אזורי 
שאורך  למרות   .i800-ה עבור 
מטרים,  חמישה  על  עולה  הרכב 
 5.6 הוא  שלו  הסיבוב  רדיוס 

מטרים בלבד.

בלמי דיסק 	

וחזקים,  גדולים  דיסק  בלמי 
של  גלגליו  כל  על  מורכבים 
ואחוריים  קדמיים   -  i800-ה
ומבטיחים ביצועי בלימה גבוהים 

גם כשהרכב עמוס במלואו. 

ESP 
בלימה בטיחותיתרדיוס סיבובמתליםמערכת בקרת יציבות

ESP ללא

ESP ללא

עם 
ESP

ROP - Rollover protection מערכת

לאור מיקומו הגבוה של מרכז הכובד ברכב מסחרי, שוכללה מערכת בקרת 
ROP. כאשר  ונוספה לה פונקציה טכנולוגית מתקדמת הנקראת  היציבות 
יותר  מוקדם  מגיבה  המערכת  גבוהה  במהירות  חד  לסיבוב  נכנס  הרכב 
ומפעילה את הבלמים הרלוונטיים ללא התערבות הנהג, כך שהגלגלים לא 

מאבדים אחיזה בכביש, במטרה להפחית את הנטיה להתהפכות הרכב. 

170 כוחות סוס*

תיבת הילוכים 
ידנית

תיבת הילוכים 
אוטומטית

תיבת הילוכים 
אוטומטית

מצב 
אוטומטי

מצב 
ידני
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תא למשקפיים / תאורת מפות 	

שידת התקרה כוללת תא לאחסון זוג משקפיים ופנסים 
לקריאת מסמכים או מפות.

)בדגם הנוסעים בלבד(

סוכך שמש 	

סוכך השמש שבצד הנהג משמש גם ככיס נגיש לאחסון 
בזמן  הדרושים  שונים  ומסמכים  משלוח  תעודות 

העבודה.

פנסים ראשיים 	

הפנסים הראשיים מתמזגים עם קווי המרכב, ומעניקים 
ל-i800 את המראה האופייני של משפחת יונדאי.

ם
פי

ס
ם נו

פייני
א

פנסי ערפלמ 	

המשתלבים  ערפל,  פנסי  בצמד  מצויד  הנוסעים  דגם 
באופן מושלם בחלק התחתון של הפגוש הקדמי.

)בדגם הנוסעים בלבד(

דלתות הזזה 	

דלתות הזזה משני צידי הרכב לנוחות מירבית. 

פנסים אחוריים משולבים 	

הרכב,  דפנות  לעבר  הנמשך  האחוריים,  הפנסים  מכלול 
הנסיעה  פנסי  האחוריים,  הפנסים  את  בתוכו  משלב 

לאחור, מהבהבי הפנייה ומחזירי האור. 

דלתות עם זווית פתיחה גדולה 	

הקדמיות  לדלתות  מאפשר  הצירים  של  מיוחד  תכנון 
והיציאה  להיפתח בזווית גדולה, כדי להקל על הכניסה 

של היושבים מלפנים.

חלונות המתמזגים במרכב 	

דגם הנוסעים של ה-i800 מוצע עם חלונות צד המתמזגים 
בלוחות המרכב - לשיפור מראה הרכב והפחתת הרעש 

בתא הנוסעים.

אנטנה על הגג 	

האנטנה הממוקמת על הגג מבטיחה קליטה אופטימאלית 
בכל האזורים.

פנס בלימה עילי 	

פנס הבלימה העילי המותקן מאחור מורכב מסדרת פנסי 
LED, משיקולי בטיחות ואמינות.

מתזי שטיפה בעלי שלושה נחירים 	

שלושה מתזים בעלי שלושה נחירים כ"א, הפועלים בלחץ 
בעת  הקדמית  השמשה  על  ניקוי  נוזל  מתיזים  גבוה, 

הצורך. 

שקע חשמלי 	

12V/120W הממוקם בקונסולה המרכזית  שקע חשמלי 
מחשבים  סלולאריים,  טלפונים  של  הטענה  מאפשר 

ניידים וכו'.

תא אחסון כפול בדלת 	

הדלתות הקדמיות מצוידות בתא אחסון כפול, עבור כל 
העיתונים, המפות והמסמכים החיוניים לנסיעה.

מחזיקי כוסות 	

בקונסולה המרכזית שבין הנהג לנוסע שלידו ישנו מחזיק 
נשלף ל-2 בקבוקים או כוסות.

תאורת תא הנוסעים 	

המאפשרת   ,LED נורת  באמצעות  מואר  הנוסעים  תא 
תאורה בשישה צבעים שונים.

)בדגם הנוסעים בלבד(

בקרה למיזוג האוויר במושבים האחוריים 	
שני כפתורים מסתובבים משמשים לשליטה בטמפרטורה 
עבור  האוויר,  מיזוג  מערכת  של  המניפה  ובמהירות 

.i800 -היושבים מאחור בדגם הנוסעים של ה
)בדגם הנוסעים בלבד(

משבת מנוע 	

המערכת מאפשרת את התנעת המנוע רק כאשר קידוד 
את  למנוע  כדי  הבקרה,  יחידת  לקידוד  תואם  המפתח 

גניבת הרכב.

6.5J x 16 חישוקי פלדה 	

בכל  הסטנדרטי  במפרט  כלולים  אלה  עמידים  חישוקים 
דגמי ה- i800. הקוטר הגדול מקטין את התנגדות הגלגול 

ומשפר את צריכת הדלק. 

התמונות להמחשה בלבד



יונדאי - מקבוצת כלמוביל


מרכזי מכירה ראשיים

תל-אביב

רחוב יגאל אלון 92
טל': 03-5655444

חיפה

שד' ההסתדרות 49
)סמוך ללב המפרץ(
טל': 04-8467000

ירושלים

כנפי נשרים 13
)א.ת. גבעת שאול(
טל': 02-6504757

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התאור המובא 

בפרוספקט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי 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 זה 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

לפרטים ולמידע על מרכזי המכירה של יונדאי ברחבי הארץ חייג 5606*
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לצפיה ולהורדת הקטלוג 

והמפרט ניתן לסרוק את 

הקוד באמצעות האפליקציה 

המתאימה בטלפון הסלולרי.

תצרוכת דלק - ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

ואן סגור 1+2מיניבוס 1+7
ידניאוטומטידניאוטומט

11.210.711.610.7עירוני )ליטר/100 ק"מ(
7.36.97.27.1מחוץ לעיר )ליטר/100 ק"מ(

8.88.38.88.3משולב )ליטר/100 ק"מ(

דרגת זיהום אוויר - ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

זיהום מזעריזיהום מירבי 1 54 76 8 9 10 11 12 13 142 153

EEC/80/1268 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
*הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009


