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PROVKÖRT | Hyundai H-1 skåp  A V :  A N D E R S  M Y R D A L

att få med 136 hästar och sexväxlad 
manuell låda med Selectpaket eller med 
det större utrustningspaketet Business. 
Du som väljer den kraftigare motorn får 
punga ut med omkring 36 000 kronor 
utöver grundpriset 200 000 kronor, då 
har bilen även mer påkostad utrustning 
än i grundutförandet. Läderklädd ratt, 
kromgrill, dimljus och differentialspärr i 
hastigheter upp till cirka 30 kilometer i 
timmen är några exempel på  utrustning 
som du får om du väljer den dyrare bilen. 

Motorn ger en ordentlig skjuts på 
bilen. Den låga volymen i skåpet från 
motorn och vägbanan är förstås också 
ett stort plus i kanten. Bilen känns dock 
något studsig i fjädringen i hastigheter 
kring 120-130 kilometer i timmen.

H-1 skåp har ett stort och lättillgäng-
ligt lastutrymme med skjutdörrar på 
bägge sidor. De dubbla bakdörrarna 
underlättar i- och urlastning och går att 

öppna i 90 grader, men kan även utökas 
till 180 grader. Den bakhjulsdrivna bilen 
är bland annat populär bland VVS-are 
som har behov att fylla skåpet med lite 
tyngre prylar.   

Bra sikt från hytten
Den tresitsiga bilen erbjuder god sikt 
över vägbanan och de stora backspeg-
larna ger bra döda vinkeln koll. Att 
mugghållarna sitter knepigt till kanske 
är en petitess, men kan vara nog så ir-
riterande för dig som gärna tar med dig 
kaffe eller dricka i bilen. 

Enligt vad vi kan se så har bilen inget 
kortkommando för blinkersen (som för 
övrigt knappt hörs när den är igång), 
det vill säga att med en enkel tryckning 
åstadkomma tre blinkningar. 

Du som gillar Hyundai:s strama lite 
originella design och vill ha en lättkörd 
bil kan mycket väl provköra denna mo-

dell. Men du kommer säkert som vi rea-
gera på att bilens utrustningsnivå har 
ungefär tio år på nacken. Ett alternativ 
kan ju förstås vara att vänta till 2015 när 
Hyundai ska uppdatera bilen. Eller att 
välja en annan bil? ✖
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Lättmanövrerad
Ombonat skåp med låg volym från motor och körbana
God sikt från hytten
Lättillgängligt lastutrymme med dubbla bakdörrar som 
kan öppnas i 180 grader

Standardutrustning och tillval är föga imponerande
Märklig placering av mugghållare

D
en senaste uppdateringen av 
bilen gjordes 2012 och var 
mikroskopiskt liten då den 
endast utrustades med air-

bag på passagerarsidan och ett förbätt-
rat fotgängarskydd. Enligt Hyundai ska 
bilen, som introducerades i Sverige 1991, 
moderniseras under 2015. 

Hyundai i Sverige har i dagsläget ing-
en information om omfattningen av vil-
ken inredning bilen kommer att ha. Men 

det är inte ett speciellt vågat påstående 
att om Hyundai ska hänga med sina 
konkurrenter i mellanklassen krävs det 
ett rejält uppsving av bilens utrustning. 
Listorna på standardutrustning och till-
val är nämligen föga imponerande.

Men du som bestämt dig för en Hy-
undai H-1 skåp kan beställa bilen med 
extrautrustning utanför Hyundais ordi-
narie utrustningsprogram. Utrustning 
som till exempel backkamera, GPS och 

Bluetooth eftermonteras för hand i en 
importhamn innan den levereras vidare 
till bilhandeln. 

Skön väghållning
H-1 skåp höjer sitt betyg genom sin goda 
komfort och sköna väghållning. Den 
modell som vi provkört och som Hyun-
dai försett oss med är en extrautrustad 
automatväxlad bil med en 170 hästars 
motor med turbodiesel. Bilen går även 

FAKTA
FAKTA HYUNDAI H-1 SKÅP

EKONOMI

Grundpris: 199 900 kr
*Leasing: Första förhöjd leasingav-
gift: 40 000 kr

Leasingavgift/månad: 3735 kr
Leasingtid: 36 månader
Restvärde: 60 000 kr
Bränslealternativ l/mil: Diesel, fr. 0,76

ÖVRIG INFORMATION
Komfort/känsla/köregenskaper: 
God komfort och överlag bra väg-
hållning

Säkerhet: Dubbla krockkuddar fram, 
antisladdsystem (ESP), låsningsfria 
bromsar (ABS), antispinnsystem 
(TCS) 

Konkurrenter (i urval): Volkswagen 
Transporter, Renault Trafic, Mercedes 
Vito

Motoralternativ: 2.5 CRDi 136 hk 343 
Nm M6/170 hk 440 Nm A5
Lastutrymme: 4,3 m3  
Växellåda:  M6/A5
Miljöklassning: Euro 5
C02-utsläpp i g/km: Fr. 199
Max lastvikt: 977-1111 kg
Max dragvikt: 2300 kg 136 M6 / 
1500 kg 170 A5 kg
2- eller 4-hjulsdrift: 2-hjulsdrift
Webbsida: www.hyundai.se

*Restvärdet beräknas på en uppgiven 
körsträcka av 3 000 mil/år. I leasing-
avgiften ingår även försäkringen under 
leasingperioden, som omfattas av 
trafik, delkasko och vagnskadegaranti. 
Leasingen baseras på Wasa Kredit:s 
prissättning i januari 2014. Kontakta 
gärna andra som erbjuder leasing för 
att jämföra. Alla priser och restvärdet 
är exkl. moms. För dagsaktuella priser, 
kontakta respektive leverantör.

HYUNDAI H-1 SKÅP Ä R  E N  S K Ö N  B I L  A T T  K Ö R A ,  M E N  I N G E T  F Ö R  D I G  S O M 

U P P S K A T T A R  M O D E R N  T E K N I K .  V I  H A R  P R O V K Ö R T  E N  S Y D K O R E A N S K  B I L  S O M 

V Ä N T A R  P Å  A T T  U P P G R A D E R A S . 

Dacia Dokker Van är en bil med bra komfort 

som ger dig pengar över till annat.

LÄTTMANÖVRERAD 
MEN OMODERN

”H-1 SKÅP HÖJER SITT BETYG 

GENOM SIN GODA KOMFORT 

OCH SKÖNA VÄGHÅLLNING”

H-1 Skåp - en bil med omodern teknisk utrustning.

Hyundai H-1 Skåp kommer att  

uppdateras 2015.

Bakdörrarna går att öppna i 180 grader.


