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100.000 km

Các giá trị trên �ây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội 
bộ và có thể thay �ổi sau khi �ược kiểm nghiệm lại.

Xe thực tế có thể có �ôi chút khác biệt so với hình ảnh 
trong catalogue.
Hyundai Thành Công Thương Mại có quyền thay �ổi 
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 Ðại lý Hyundai trên toàn quốc �ể 
biết thêm chi tiết.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG TIN SOLATI CỨU THƯƠNG

Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm)
Chiều dài cơ sở (mm)
Khoảng sáng gầm xe (mm)
Bán kính quay vòng tối thiểu (m)
Trọng lượng không tải (kg)
Trọng lượng toàn tải (kg)
Dung tích bình nhiên liệu (Lít)
Số chỗ ngồi
Ðộng cơ
Dung tích xi lanh (cc)
Công suất cực �ại (PS/rpm)
Mô men xoắn cực �ại (Nm/rpm)
Hộp số
Hệ thống dẫn �ộng
Phanh trước/sau
Hệ thống treo trước
Hệ thống treo sau
Trợ lực lái
Thông số lốp
Cụm �èn pha (pha/cos)
Ðèn ban ngày
Ðèn sương mù trước
Cụm �èn hậu
Ðèn soi biển số phía sau
Gương chiếu hậu chỉnh �iện
Cản trước tích hợp bậc �ỡ chân
Loa cảnh báo và còi cấp cứu
Cụm nút �iều khiển cửa xe
Cụm nút �iều chỉnh �èn pha
Khay chứa �ồ ở cửa xe
Hộc �ồ phía trên với cổng cắm �iện 12V
Quạt thông gió
Hộc �ựng �ồ dưới ghế bên phụ
Ghế lái chỉnh �iều hướng
Khóa cửa từ xa
Bố trí cửa 
Cáng cứu thương và giá �ỡ
Cáng gập cứu thương
Tủ chứa trang thiết bị y tế
Hệ thống �èn báo ưu tiên
Nguồn �iện 12V
Móc treo truyền dịch
Bình oxy
Ghế cho người nhà và nhân viên y tế
Chống bó cứng phanh ABS
Phân bổ lực phanh �iện tử EBD
Kiểu thân vỏ
Dây �ai an toàn cho người lái và hành khách

6,195x2,038x2,855
3,670
185
6.3

2,630
3,315

75
9

D4CB 2.5L Diezel
2,497

170/3,600
422/1,500-2,500

6MT
RWD

Ðĩa/Ðĩa
Ðộc lập, nhíp lá, giảm chấn thủy lực- khí nén, thanh cân bằng

Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực-khí nén, thanh cân bằng
Thủy lực

235/65R16C
 Halogen

Có(  Halogent)
Có

Halogen
Có

Không
Có
Có

Không
Không
Không

Có
Không

Có
Có(Ðiều chỉnh cơ cấu cơ khí)

Có
Phía trước, phía sau và cửa trượt hông xe

Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có

Không
Thân vỏ xe chịu lực

Có

Kích thước 
& Trọng lượng

Ðộng cơ, Hộp số 
& Vận hành

Ngoại thất

Nội thất & 
Tiện nghi

Trang bị

Trang bị

Hyundai Solati
Xe cứu thương



 

Hyundai Solati là mẫu xe khách 16 chỗ �ang rất �ược ưa 
chuộng tại Việt Nam. Với kích thước rộng rãi vợt trội, 
�ộng cơ mạnh mẽ, ngoại thất bắt mắt, trạng bị nội thất 
hiện �ại Hyundai Solati cho thấy sự vượt trội của mình so 
với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc.

Phiên bản Hyundai Solati cứu thương, �ược Tập �oàn 
Thành Công và Hyundai Group nghiên cứu phát triển 
dành riêng cho thị trường Việt Nam. Với nhiều ưu �iểm 
vượt trội, Hyundai Solati cứu thương hiện �ược nhiều 
bệnh viện ưu thích và lựa chọn.

Hyundai Solati �ược trang bị �ộng cơ khối �ộng cơ 
Diesel 2.5L CRDi, bố trí �ằng trước xe và truyền �ộng 
tới bánh sau nhờ hộp số Dymos  6 cấp cho khả năng 
vận hành hoàn hảo và rất tiết kiệm nhiên liệu. 

Ðộng cơ D4CB Euro 4 của Hyundai Solati sản sinh 
công suất 170ps/3600 vòng/phút , và momen xoắn 
cực �ại là 422Nm/1500 – 2500 vòng/phút, mạnh nhất 
phân khúc.  Hệ thống �ộng cơ �ã �ược thiết kế kỹ 
lưỡng và �iều chỉnh �ể tối �a hóa sức mạnh trong các 
�iều 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.

Cụm �èn pha: 
Hyundai SolatiXe cứu thương

Lưới tản nhiệt:
Lưới tản nhiệt hình lục giác, 
mạnh mẽ và hiện �ại kết hợp 
còi cấp cứu lắp phía sau lưới 
tản nhiệt

Cửa sau:
Cửa sau giúp dễ dàng di 
chuyển bệnh nhân cấp cứu 
lên và xuống xe

Ðèn cảnh báo cấp cứu:
Phía trước và phía sau giúp 
người tham gia giao thông 
dễ dàng nhận biết và nhường 
�ường cho xe cứu thương

Nội thất khoang lái Solati xe cứu thương vô cùng hiện �ại và thoải mái Cáng cứu thương

Ghế cho bác sĩ Ghế cho người nhà bệnh nhân và bác sĩ

Giường cứu thương

Solati


