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UNIVERSE

Chú thích
1. Trọng lượng không tải của xe có mức dung sai cho phép là 3.5%
2. Trọng lượng không tải bao gồm trọng lượng của dầu, nhiên liệu, nước làm mát động cơ, giá đỡ và lốp dự 
phòng, ngoại trừ bộ dụng cụ tiêu chuẩn.
3. Thông số có thể khác tùy vào quốc gia
4. Hyundai có quyền thay đổi thông số, thiết bị, sản xuất hoặc ngừng sản xuất các phiên bản xe bất cứ khi nào 
mà không cần thông báo trước
5. 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.
6. Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue
7. Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.
7. Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.

Model  UNIVERSE
Số chỗ ngồi 45+1+1 (ghế)
Kích thước(mm)
Chiều dài cơ sở 6.150

Kích thước tổng thể 
Chiều dài 12.030
Chiều rộng 2.495
Chiều cao 3.530

Khung gầm
Loại Hyundai Aero Express
Nguồn gốc Nhập khẩu  từ HYUNDAI  Hàn Quốc
Động cơ
Mã động cơ D6CB38 D6CB41
Lọại động cơ Động cơ diesel, 4kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng.
Dung tích động cơ (cc) 12.742 12.344
Đường kính piston, hành trình xi lanh 130x160 130x155
Tỷ số nén 17,2:1
Công suất tối đa (ps/rpm) 380/1.900 410/1.900

Moment xoắn tối đa(kg.m/rpm) 148/1.500 173/1.200

Hộp số
Loại 5 số tiến & 1 số lùi 6 số tiến & 1 số lùi
Hệ thống treo
Loại Treo đệm khí nén, thanh cân bằng.
Bình nhiên liệu
Thể tích (lít) 400
Khoang hành lý
Thể tích khoang hành lý (m3) 6,4
Hệ thống phanh
Phanh trước/sau Kiểu tang trống, Khí nén 2 dòng
Lốp xe
Cỡ lốp Trước / Sau 295/80R-22,5
Hệ thống điều hòa
Công suất 28.000Kcal/h
Các trang bị khác
Gương chiếu hậu ngoài Chỉnh điện, có sấy
Tủ lạnh Có chức năng làm nóng, giữ lạnh
Ghế lái Điều chỉnh tự động khí nén
Cửa gió, đèn đọc sách từng hàng ghế Có
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Universe

TRUCK & BUS



Kính chắn gió cỡ lớn

Đèn pha độ sáng cao/ 
Đèn sương mù tinh tế

Cánh gió sau (Tùy chọn)

Sang trọng vượt ngoài sức tưởng tượng
Universe



Tựa tay gập được Đèn LED trần (Tùy chọn) Đèn đọc sách/ loa trần/ Cửa gió 
từng hàng ghế

Thiết kế ghế ngồi hành khách mới 
nhất

Đèn trần oval thanh lịch

Trải nghiệm lái xe tuyệt vời nhất



Hiệu suất vượt trội
với công nghệ mới nhất

Động cơ 
Powertec

380ps/ 148kg.m
410ps/ 173 kg.m
Mạnh mẽ và tiết kiệm
Động cơ D6



Khoang động cơ

Giảm xóc bầu hơi trước/sau

Phanh tang trống Đóng mở với chỉ 1 chạm

Cửa tự độngKhoang hành lý rộng rãi

UNIVERSE Express Noble 

Tối ưu hóa 
mọi không 
gian



Hãy để sự tươi mát 
lan tỏa cuộc sống

Hệ thống điều hòa không khí 

Điều hòa không khí tích hợp 

Đèn đọc sách/ Cửa gió điều 
hòa/ Loa

Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống điều hòa không khí với sự kết 
hợp giữa thông gió tự nhiên và ống tản nhiệt giữ cho nhiệt 
độ xe ở mức ổn định

→  Thông gió
→  Làm mát
→  Sưởi ấm

Cửa gió sấy kính trước Cửa thông hơi trần xe Cửa thông khí



Đầu cấp khí nén

Gương chiếu hậu ngoài

Dây an toàn ghế hành khách

Tủ lạnh

Bánh hợp kim nhôm

Vô-lăng điều chỉnh 4 hướng

Ốp vành bánh xe

Đồng hồ điện tử

Các tính năng khác


