
THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS HYUNDAI SOLATI
Kích thước tổng thể/ Overall Dimenssions
Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall Dimenssions (LxWxH) mm 6,195 x 2,038 x 2,760
Độ dài cơ sở / Wheel base mm 3,670
Vệt bánh trước/sau / Wheel tread front/rear mm 1,712/1,718
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance mm 185
Khối lượng bản thân/ Kerb weight Kg 2,720
Khối lượng toàn bộ/ G.V.W Kg 4,000
Số chỗ ngồi/ Seats 16
Đặc tính vận hành/ Performance
Tốc độ tối đa (km/h)/ Max. Speed Km/h 170
Khả năng leo dốc tối đa / Gradeability tan 0.584
Bán kính vòng quay tối thiểu / Min. Turning Radius m 6,3
Động Cơ - Hộp số/ Engine - TM
Công thức bánh xe/ Wheel Drive 4 x 2, RWD/ Dẫn động cầu sau
Động cơ/ Engine D4CB, Tăng áp khí nạp (Turbo), Euro 

IV
Dung tích xy-lanh / Displacement cc 2,497
Đường kính & Hành trình piston / Bore x Stroke mm 91 x 96
Tỷ số nén/ Compression Ratio 15,8:1
Công suất cực đại / Max. Power Ps/rpm 170 / 3,600
Mô men xoắn cực đại / Max. Torque N.m/

rpm
422 / 1,500-2,500

Hộp số/ Transmission Dymos, 6 cấp, số sàn
Hệ thống treo/ Suspension
Hệ thống phanh chính/ Service brake Phanh đĩa thủy lực mạch kép có trợ 

lực chân không. Hỗ trợ ABS
Hệ thống treo trước/ Front suspension Kiểu McPherson
Hệ thống treo sau/ Rear suspension Lá nhíp
Lốp / Tire
Lốp trước/sau/ Tire front/rear 235/65 R16C - 8PR
Ngoại thất/ Exterior

Đèn trước/ Head lamp
Dạng Projector kết hợp đèn chiếu 

sáng ban ngày dạng LED

Đèn sương mù phía trước / Fog lamp ●
Cản trước tích hợp bậc đỡ chân / Front foot rest ●
Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED ●
Vành đúc 16" ●
Dung tích bình nhiên liệu / Fuel tank 75
An toàn/ Safety
Túi khí đôi phía trước ●
Hệ thống phanh chính/ Service brake Phanh ABS bố bánh
Đèn cảnh báo má phanh mòn ●

● 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 Thương Mại 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 long liên hệ với Đại lý Hyundai trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.

Công ty cổ phần Hyundai Thành Công Thương Mại
Khu công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Văn phòng Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Thành Công, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Văn phòng HCM: Tầng 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. HCM
T +84 (24) 37951116     F +84 (24) 37951117     www.hyundai-thanhcong.vn

100.000 km

Nội thất - Tiện nghi/ Interior
Radio/USB/AUX ●
Cụm nút khóa cửa trung tâm. điều chỉnh gương ●
Cụm nút điều chỉnh đèn pha ●
Quạt thông gió khoang hành khách ●
Bậc lên xuống chỉnh điện ●
Hộc đồ phía trên với cổng cắm điện 12V ●
Giá để hàng trên cao ●
Hộc đựng đồ dưới ghế bên phụ ●
Ghế lái chỉnh theo vị trí ngồi ●
Khóa cửa từ xa ●
Bố trí cửa/ Doors Phía trước và cửa trượt hông xe 

MÀU SẮC NGOẠI THẤT



TRUCK & BUS
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THIẾT KẾ CHÂU ÂU THỜI THƯỢNG

Về tổng thể, Hyundai Solati được thiết kế với vẻ bề ngoài hiện đại theo phong cách Châu Âu nhưng vẫn giữ những đường 
nét đặc trưng của Hyundai.
Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt hình hình lục giác kết hợp với cụm đèn pha lớn mang lại sự hiện đại và khỏe khắn. Đèn 
pha projector được kết hợp với dải đèn LED chiếu sáng ban ngày không những mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu mà 
còn toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp.
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ dạng LED giúp quan sát tốt và tăng sự an toàn cho người lái cũng như người đi 
đường xung quanh.
Thiết kế ngoại thất hiện đại, sang trọng và tinh tế góp phần làm tăng sự nổi bật cũng như tăng hiệu suất vận hành cho 
chiếc xe.

Lưới tản nhiệt hình lục giác, mạnh mẽ và hiện đại

Đèn sương mù tang khả năng an toàn trong điều kiện thời 
tiết xấu

Đèn pha projector, kết hợp với dải đèn LED chiếu 
sáng ban ngày cho vẻ sang trọng và tinh tế 

Bậc đứng phía trước giúp dễ dàng lau dọn, vệ sinh kính và 
mặt trước xe.







Cụm đồng hồ 4.2 inch hiển thị rõ ràng, 
sắc nét

Vô lăng gật gù, trợ lực điện, thiết kế 
hiện đại, bắt mắt

Đóng mở cửa xe từ xa bằng chìa khóa 
thông minh mang lại sự an tâm cao. 

KHÔNG GIAN NỘI THẤT TIỆN NGHI, ĐẲNG CẤP
Hyundai Solati cũng giống như những chiếc xe du lịch về không gian nội thất và tầm quan sát phía trước. 
Không gian nội thất được thiết kế rộng rãi, thoải mái kể cả cho những người có chiều cao vượt trội, đồng 
thời mang lại không gian rộng rãi nhất trong phân khúc cho hành khách, kể cả phần phía trên đầu và khu 
vực để chân.
Bảng điều khiển trung tâm hiện thị các thông tin và tình trạng của xe đảm bảo thao tác một cách dễ dàng 
và chính xác. Vô lăng trợ lực điện, điều chỉnh theo vị trí lái, tích hợp phím chức năng giúp tăng sự thuận tiện 
và an toàn cho người lái.

Hệ thống âm thanh đa kết nối Radio / AUX / USB
Hyundai Solati trang bị đầu Audio  đa kết nối USB,  Aux, Radio mang lại sự thoải mái và thư giãn cho người 
lái và hành khách.



NÂNG TẦM CHO SỰ THOẢI MÁI
Thiết kế và bố trí nội thất hiện đại và thông minh như một “văn phòng di động” tạo ra sự thoải mái và thuận tiện cho lái xe 
và hành khách. 
Với thiết kế cabin rộng kích thước lớn, người lái sẽ cảm thấy thực sự thoải mái với không gian để chân, không gian trên đầu 
rộng nhất phân khúc. Bố trí nội thất hết sức hợp lý và tinh tế giúp cho các thao tác được thực hiện hết sức thuận tiện và 
chính xác.

Ngăn đựng vật dụng kết hợp ổ căm 12V

Ngăn chứa vật dụng nhỏ 

Giá để đồ phía trên

Chỗ để cốc tiện dụng

Hộc để đồ trung tâm tiện lợi

Ghế lái điều chỉnh theo vị trí ngồi , tạo 
cảm giác và tư thế ngồi thoải mái

Hộc để đồ cánh cửa xe







VẬN HÀNH VƯỢT TRỘI– TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
Hyundai Solati được trang bị động cơ khối động cơ Diesel 2.5L CRDi, bố trí đằng trước xe và truyền động 
tới bánh sau nhờ hộp số Dymos  6 cấp cho khả năng vận hành hoàn hảo và rất tiết kiệm nhiên liệu.

Động cơ Hyundai Solati sản sinh công suất 170ps/3600 vòng/phút , và momen xoắn cực đại là 
422Nm/1500 – 2500 vòng/phút, mạnh nhất phân khúc.  Hệ thống động cơ đã được thiết kế kỹ lưỡng và 
điều chỉnh để tối đa hóa sức mạnh trong các điều kiện vận hành khác nhau. Hộp số tay 6 cấp với tỉ số 
truyền cho momen xoắn lớn và cảm giác lái mượt mà và êm ái.

ĐỘNG CƠ D4CB, 2.5L CRDi, EURO IV
Động cơ công nghệ mới, cho sức mạnh 
170ps/3600 vòng/phút, momen xoắn cực 
đại đạt 422 Nm/1,500 – 2,500 vòng/phút, 
đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro IV, thân 
thiện với môi trường và cực kỳ tiết kiệm 
nhiên liệu.

Hộp số Dymos 6 cấp
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KHUNG XE SIÊU CỨNG
Để bảo vệ hành khách và hàng hóa một cách tối đa, 80% khung xe Hyundai Solati được làm từ thép cao cấp được thiết kế theo cấu trúc 
vòng quay kín, tăng độ vững chắc, ổn định và an toàn.
Hệ thống treo trước kiểu McPherson kết hợp thanh đàn hồi ngang dạng nhíp lá giúp xe vận hành êm dịu, tăng độ ổn định khi vào cua.
Hệ thống treo sau sử dụng nhíp parabol kép, kết hợp thanh ổn định ngang tăng khả năng chịu tải. 

Túi khí phía trước cho lái xe và người ngồi trước Phanh đĩa bốn bánh



Khung xe 80% là thép cao cấpToàn bộ khung 
body làm từ thép hợp kim cao cấp, được thiết kế theo cấu 
trúc vòng quay kín tăng độ vững chắc, ổn định và an toàn.
Khung chassis được thiết kế với kết cấu ghép chồng đem lại 
hiệu quả hấp thụ lực va chạm tốt nhất, tăng độ an toàn.



CẢM GIÁC THOẢI MÁI HẠNG THƯƠNG GIA
Bố trí nội thất tinh tế và linh hoạt theo xu hướng thiết kế mới nhất để đạt được không gian 
nội thất thanh lịch và hiện đại cho hành khách.
Cửa trượt cho khoang hành khách, trang bị thêm bậc lên xuống chỉnh điện và tay vịn giúp
lên xuống xe một cách dễ dàng.
Hệ thống âm thanh chất lượng cao mang lại âm thanh rõ nhất cho từng chỗ ngồi. Hệ thống 
điều hòa không khí đảm bảo điều kiện nhiệt độ hoàn hảo nhất bên trong xe.

Khoang hành lý rộng nhất phân khúc
Dài 540 mm và rộng 1,798 mm, không gian hành 
lý vô cũng rộng rãi, có thể chưa được rất nhiều đồ 
cho tất cả hành khách.

Giá để hành lý trên cao, chạy dọc hai bên xe 
vô cũng tiện lợi

Hệ thống điều hòa không khí
Hệ thống điều hòa không khí hiện đại đảm bảo cho tất cả hành 
khách bên trong luôn thoải mái.
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GIẢI PHÁP VẬN CHUYỂN 
HÀNH KHÁCH TỐI ƯU

Hành khách sẽ trải nghiệm một cảm than quen thuộc 
bên trong không gian của Hyundai Solati. Thêm vào đó 
là khoang chứa đồ phía trước, đèn đọc sách cá nhân, và  
việc lưu thông không khí bên trong khiến cho các chuyến 
đi trở nên thoải mái hơn.
Trang bị các tính năng an toàn giúp bảo vệ hành khách tối 
ưu. Hyundai Solati còn mang tới chất lượng nổi bật và sự 
tươi mới tại bất kỳ đâu.



Cụm đèn hậu, hiện đại, tinh tế

Điều hòa khu vực hành khách

Ngăn chứa đồ phía dưới ghế phụ

Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ

Cụm công tắc đèn pha kết hợp điều chỉnh độ 
cao đèn pha

Công tắt gạt mưa nhiều cấp độ thuận tiện 
thao tác 

Mâm thép hợp kim 16 inch

Cảnh báo má phanh mòn
Chức năng an toàn này cung cấp một cảnh 
báo sớm để thay thế má phanh.

Tấm che nắng tiện dụng

Khóa cửa trung tâm

Kết nối AUX cho hành khách
Cổng chờ kết nối AUX chơi nhạc MP3 và hầu 
hết các định dạng nhạc của hành khách.

Hộc để đồ cánh cửa




