
- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.

- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue.

- Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước.

- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.

- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT H100 T2G - H100 T2D H100 A2
Động cơ Máy dầu 2.6l (Nạp khí tự nhiên) Máy dầu 2.5 CRDi
Dung tích xi lanh (cc) 2,607 2,497
Đường kính xi lanh và hành trình piston (mm) 91.1 x 100 91 x 96
Tỉ số nén 22.0:1 16.4:1
Công suất tối đa (ps/rpm) 79/4,000 130/3,800
Mô men xoắn tối đa (kg.m/rpm) 17/2,200 26/1,500 ~ 3,500
Hộp số Số sàn 5 cấp Số sàn 6 cấp

Hệ thống phanh
Kiểu Phanh thủy lực khẩn cấp, kết hợp với hệ thống phanh chính
Phanh trước Đĩa thông gió
Phanh sau Tang trống

Hệ thống treo

Phía trước Thanh xoắn lò xo
Phía sau Lá nhíp lò xo
Ống nhún Dầu
Thanh cân bằng Thanh xoắn ở trục trước: Φ25

Vành & Lốp

Vành xe Thép
Cỡ vành trước 5.5L x 15''
Cỡ vành sau 4J x 13''
Cỡ lốp trước 195/70R15C - 8PR
Cỡ lốp sau 145R13C - 8PR
Lốp dự phòng Cùng cỡ

BẢNG TRANG BỊ Máy dầu 2.6 T2-G Máy dầu 2.5 A2 Máy dầu 2.6 T2-D
Tay lái trợ lực ● ● ●
Vô lăng điều chỉnh lên xuống ● ● ●
Cửa kính điều chỉnh điện ● ● ●
Đồng hồ tốc độ ● ● ●
Hỗ trợ tựa lưng ● ●
Điều hòa chỉnh cơ ● ●
Cụm đèn sương mù ● ●
Hốc để kính ● ●
Hộp để dụng cụ ● ●
Hệ thống Audio (AM/FM + USB 
+ Bluetooth) ● ●

H100 T2G H100 A2 H100 T2D

Ngôi sao dòng tải nhẹ

Thùng lửng

Thùng mui bạt 

Thùng kín (composit)

Thùng kín (inox)



Mẫu xe H100 ra mắt đã làm thỏa mãn sự chờ đợi bấy lâu 
nay từ khách hàng. Hyundai luôn thấu hiểu giá trị cốt lõi 
mà khách hàng mong muốn ở một mẫu xe tải: Đó chính là 
khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu ưu việt. 
Ngoài ra, chiếc xe cần mang đến sự linh hoạt tối đa trên 
mọi cung đường kết hợp với những tiêu chuẩn cao nhất 
về an toàn. Hyundai H100 mới sẽ thể hiện đầy đủ những 
tố chất đó và còn hơn thế nữa.
Chỉ mới nhìn lần đầu, khách hàng đã có thể cảm nhận rõ 
ràng bản sắc đột phá và chất lượng tuyệt hảo của H100. 
Vượt qua những giá trị thông thường, chiếc xe chính là 
đại diện rõ nét nhất cho triết lý Hyundai – nhà sản xuất xe 
hơi có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong suốt một thập 
kỷ đã qua.

HƠN CẢ NHỮNG GÌ MONG ĐỢI



PHONG CÁCH, LINH HOẠT VÀ BỀN BỈ
Mỗi chiếc xe tải trên thế giới đều mang trong mình một thế mạnh riêng. Tuy nhiên, điều đặc biệt mang lại lợi thế cho H100 mới so vơi phần còn lại, đó chính 
là sự hoàn hảo ở mọi tiêu chí. Dù ở góc nhìn nào, chiếc xe cũng tạo nên những tiêu chuẩn tối cao so với các mẫu xe khác. Và một khi đã ngồi sau vô lăng 
để trải nghiệm H100, khách hàng sẽ cảm nhận được tất cả những tinh túy mà Hyundai mang đến: một phong cách tinh tế để khẳng định bản sắc của chính 
khách hàng cũng như doanh nghiệp. Song hành cùng thiết kế hiện đại, sáng tạo của xe là khả năng vận hành linh hoạt và bền bỉ tương xứng. Với thương hiệu 
Hyundai đã được khẳng định, H100 mới cam kết là khoản đầu tư kinh tế nhất cho chủ sở hữu. Vì vậy, tại sao phải băn khoăn về những lựa chọn khi H100 mới 
chính là tất cả những gì bạn cần?

Hộp số sàn 6 cấp 
Hộp số của H-100 được tối ưu tỉ số 
truyền giúp đảm bảo sức kéo, vận hành 
êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Mạnh mẽ   hơn và êm ái hơn
Để đạt được hiệu năng nhiên liệu tối ưu, Hyundai mang đến phiên bản động cơ A2 2.5L 
được trang bị công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp CRDi  giúp tối ưu về sức mạnh và vận 
hành êm ái hơn. Kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, công suất tối đa động cơ đạt tới là 130 mã 
lực tại 3.000 vòng/phút và sản sinh mô men xoắn tối đa 265 Nm tại 1.500 – 2.200 vòng/
phút.



Ốp trước giúp dễ dàng quan sát và 
bảo trì các chi tiết bên trong.

Hộp chứa dụng cụ.

Ngăn chứa đồ phía trước rộng rãi, 
tiện ích.

Acqui dung lương 80 AH.

Gương chiếu hậu góc rộng.

Hộc đựng đồ ở cửa xe.

Vô-lăng trợ lực lái điện và có thể 
điều chỉnh lên-xuống.

Cửa sổ điều khiển điện.

Bảng taplo phong cách Sedan
Bố cục cụm đồng hồ thiết kế khoa học, hiện đại, giúp 
thể hiện các thông số một cách rõ ràng, dễ nắm bắt.AN TÂM TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH

Sở hữu một chiếc H100 mới đồng nghĩa với việc khách hàng đang có được những trải nghiệm của một cộng đồng khách hàng Hyundai, luôn hài lòng và tin tưởng vào sản phẩm mình đã lựa chọn. Thực tế đã cho 
thấy, rất nhiều khách hàng đã chọn một chiếc Hyundai để thay thế cho sản phẩm cũ cùng thương hiệu. Tại sao lại như vậy? Chỉ có một lý do duy nhất: sở hữu một chiếc xe Hyundai đồng nghĩa với sở hữu lựa chọn 
tốt nhất. Một số khách hàng của chúng tôi luôn chia sẻ với nhau về hiệu suất vận hành đáng kinh ngạc cùng sự tin cậy đến từ động cơ dầu và bộ truyền động hoàn hảo. Những khách hàng khác lại bị thuyết phục 
bởi triết lý thiết kế sản phẩm không khoan nhượng của Hyundai. Với những giá trị vượt qua mọi tiêu chuẩn, khách hàng hãy đến và trải nghiệm để có những cảm nhận của riêng mình.


