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Hyundai Motor onthult  de H350,  
een nieuwe bestelwagen voor Europa 
  

• Hyundai Motor onthult de H350, een nieuwe bestelwag en, met het oog op de 

wereldpremière op de IAA Commerciële Voertuigen 201 4 in Hannover, 

Duitsland. 

• Een uiterst flexibel platform wordt in drie versies  voorgesteld:  

bestelwagen, minibus en chassis-cabine versie. 

• De H350 zal het gamma van commerciële voertuigen va n Hyundai Motor in 

Europa versterken. 

 

Hyundai Motor Company, de belangrijkste automobielconstructeur in Zuid-Korea, heeft 

pas de eerste schetsen vrijgegeven van een nieuw commercieel voertuig speciaal 

ontworpen en ontwikkeld voor de Europese markt – de H350. 

 

Dit nieuwe voertuig rust op een uiterst flexibel platform die drie verschillende structuren 

voorstelt: bestelwagen, minibus en een chassis-cabine versie. Deze nieuwkomer zal de 

aanwezigheid van de constructeur in het segment van de commerciële voertuigen in 

Europa versterken en dus een nieuw cliënteel aantrekken. 

 

Het design van de H350 toont zich praktisch en efficiënt en zal de kopers zeker kunnen 

verleiden.  De H350 onderscheidt zich door zijn zeshoekig radiatorrooster dat in de 

voorste bumper is geïntegreerd. Kenmerkend zijn ook de stijlvolle koplampen en LED 

dagrijlichten die de nieuwe H350 een gedistingeerd uiterlijk bezorgen. De zijdelingse 

beschermlijsten lopen tot achteraan, over de zeer praktische zijdelingse schuifdeur. 

 

De H350 pakt uit met superieure afmetingen voor zowel de cabineruimte als de, met een 

maximum laadvermogen tot 1,4 ton en een trekkracht van 2.5 ton.   

 



Hyundai Motor annonce l’introduction de H350, page 2 

Dit nieuwe commerciële voertuig wordt in Europa gebouwd, door een oude partner van 

Hyundai Motor Company, het bedrijf Karsan Otomotiv Sanayil ve Ticaret A.S, gesitueerd 

in Turkije.   

 

De wereldpremière van de H350 zal plaatsvinden tijdens de persconferentie op de IAA 

Commerciële voertuigen 2014 in Hannover, op 24 september 2014, in Hal 13 om 09.00 u 

CET. Deze belangrijke beurs zal toegankelijk zijn voor het publiek van 25 september tot 

2 oktober 2014.  

 

 


