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?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Xe t?i Hyundai HD120sl thùng l?ng v?i t?i tr?ng hàng hóa 8.5 t?n thùng dài 6.3 mét do Nhà máy ?ô Thành l?p ráp ra m?t tr? tr??ng chính th?c
bán vào tháng 11/2017 t?i ??i lý Xe t?i Hyundai chúng tôi. Sau ?ây xin g?i ??n quý khách b?ng thông s? K? thu?n c? b?n, ?? có báo giá chi ti?t,
quý khách hàng vui lòng liên h?, hân h?nh ???c ph?c v? quý khách

M?c l?c

Thông s? k? thu?t Xe t?i 8 t?n HD120SL thùng l?ng dài 6.32 mét
Quy Cách Thùng Mui B?t ( Xe T?i Huyndai 8 T?n HD 120SL ?ô Thành Thùng L?ng Dài 6m3)
Gi?i thi?u ch??ng trình tr? góp

Khi ??n v?i ??i Lý Xe T?i Hyundai V? Hùng, Quý khách s? hài lòng v?i :
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Thông tin liên h? t? v?n

Thông s? k? thu?t Xe t?i 8 t?n HD120SL thùng l?ng dài 6.32 mét

Lo?i xe Xe ô tô t?i
S? lo?i DO THANH MIGHTY HD120SL 6M3
S? ng??i cho phép ch? (ng??i) 03
Thông s? v? tr?ng l??ng
Tr?ng l??ng b?n thân (kg) 3455
Phân b? : - C?u tr??c (kg) 1790
- C?u sau (kg) 1665
T?i tr?ng cho phép ch? (kg) 8350
Tr?ng l??ng toàn b? (kg) 12000
Thông s? v? kích th??c
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao (mm) 8245 x 2200 x 2310
Kích th??c lòng thùng hàng (mm) 6340 x 2050 x 480/_
Kho?ng cách tr?c (mm) 4735
V?t bánh xe tr??c / sau (mm) 1650/1495
Thông s? khác
S? tr?c 2
Công th?c bánh xe 4 x 2
Lo?i nhiên li?u Diesel
??ng c?
Nhãn hi?u ??ng c? D4DB
Lo?i ??ng c? 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp
Th? tích 3907 cm3

Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay 96 kW/ 2900 v/ph
L?p xe
S? l??ng l?p trên tr?c I/II 02/04
L?p tr??c / sau 8.25 - 16 /8.25 - 16
H? th?ng phanh  
Phanh tr??c /D?n ??ng Tang tr?ng /thu? l?c tr? l?c chân không
Phanh sau /D?n ??ng Tang tr?ng /thu? l?c tr? l?c chân không
Phanh tay /D?n ??ng Tác ??ng lên h? th?ng truy?n l?c /C? khí
H? th?ng lái  
Ki?u h? th?ng lái /D?n ??ng Tr?c vít - ê cu bi /C? khí có tr? l?c thu? l?c
Tiêu hao nhiên li?u 12.5 lít/100km (ch?y ? ???ng h?n h?p v?n t?c trung bình 60-70 km/h, t?i

tr?ng 8.5 t?n)

Ghi chú

Thành bên thùng hàng có b? trí c?a x?p, d? hàng;

– Khi s? d?ng toàn b? th? tích thùng xe ?? chuyên ch? thì ch? ???c ch? các lo?i hàng hóa có kh?i l??ng riêng không v??t quá 394 kg/m3;

– Hàng n?m, gi?y ch?ng nh?n này ???c xem xét ?ánh giá

                       2 / 4



HD120SL thùng l?ng - Xe t?i 8 t?n thùng l?ng
 

Quy Cách Thùng Mui B?t ( Xe T?i Huyndai 8 T?n HD 120SL ?ô Thành Thùng L?ng Dài 6m3)

Tên chi ti?t ?? Dày S? l??ng
Sàn xe b?ng s?t - 304 d?p sóng 1.2 li 1 t?m
?à d?c b?ng s?t - U 100 4 li 2 cây
?à ngang b?ng INOX - U 80 3 li 15 cây
Tr? gi?a b?ng s?t - U 120 4 li 4 cây
Tr? góc b?ng s?t - U 100 4 li 4 cây
Khung x??ng b?ng s?t h?p vuông 40 x 40 1,2 li  
Kèo b?t b?ng k?m phi 27 1,2 li 10 cây
?p bao ?à b?ng s?t 2 li 2 cây

Thùng m? 06 b?ng hông, 01 b?ng sau ( Xe T?i Huyndai 8 T?n HD 120SL ?ô Thành Thùng L?ng Dài 6m3 )
B?ng hông b?ng s?t 40 x 80 1,2 li 7 b?ng
?ng tròn c?t dây b?t b?ng s?t, phi 6 8 zem 6 cây
Vách ngoài INOX 430 ch?n sóng. 8 zem 7 t?m
Vách trong tôn k?m ph?ng 8 zem 7 t?m
B?n l? b?ng s?t 3 li 22 cái
Bên trong l?p cách nhi?t dày 4 li 7 t?m
Móc b?t b?ng nhôm  30 cái
2 c?a sau
Bên trong b?ng tôn k?m ph?ng 8 zem 2 t?m
Bên ngoài INOX 430 ch?n sóng 8 zem 2 t?m
Bên trong l?p cách nhi?t 4cm 2 t?m
B?n l? b?ng INOX dày x 4 chi?c 3 li 4 chi?c
Tay khóa c?a b?ng INOX  2 chi?c
?ng tròn khóa c?a INOX phi 27 1,2 li 2 cây
L?p cao su vi?n bên ngoài b?o v? c?a xe   
Vè ch?n bùn INOX dày 8 zem 8 zem 2 b?
khóa thùng xe t?i ( khóa tôm) b?ng INOX 18 chi?c  
C?n sau b?ng s?t 40 x 80 1,2 li 1 b?
C?n hông b?ng INOX 25 x 50 1,2 li 2 b?
Rive b?n thùng b?ng nhôm 5 x 12 mm  200 chi?c
B?t li?n 1 t?m  1 b?
Công th?   
T?ng c?ng chi phí làm thùng xe: 40.000.000 ( tri?u ??ng )

Gi?i thi?u ch??ng trình tr? góp

??i t??ng ???c s? d?ng d?ch v? mua xe tr? góp t?i ??i Lý Xe T?i Hyundai

Doanh nghi?p: Nh?ng ng??i có kh? n?ng s? d?ng ti?n ?? kinh doanh sinh l?i nhi?u h?n là t? l? lãi su?t ti?n cho vay c?a ngân hàng.
Cá nhân: Nh?ng ng??i r?t c?n s? d?ng xe, s? có ?? ti?n mua xe trong m?t t??ng lai g?n nh?ng hi?n t?i ch?a t?p trung ?? ti?n ?? mua xe
tr? th?ng.

Th? t?c mua xe t?i Huyndai tr? góp

??i v?i cá nhân mua xe t?i Hyundai tr? góp
Ch?ng minh th? nhân dân.
H? kh?u.

??i v?i công ty ho?c doanh nghi?p mua xe t?i Hyundai tr? góp
Gi?y phép thành l?p.
Gi?y phép ??ng ký kinh doanh.

Khi quý khách ch?n l?a d?ch v? MUA XE TR? GÓP c?a ??i Lý Hyundai, b?n s? có c? h?i nh?n ???c nhi?u ph?n quà h?p d?n, ch??ng trình
gi?m giá ??c bi?t. Nh?m mong mu?n t?o ?i?u ki?n ?? quý khách hàng d? dàng s? h?u s?n ph?m công ty chúng tôi cung c?p d?ch v? tr? góp v?i
lãi su?t th?p nh?t. Liên h? ngay ?? ???c t? v?n.

Khi ??n v?i ??i Lý Xe T?i Hyundai V? Hùng, Quý khách s? hài lòng v?i :

1. Giá c? h?p lý – Ch?t l??ng ??m b?o – Th? t?c nhanh và ??n gi?n.

2. Phong cách ph?c v? chuyên nghi?p cu? ??i ng? CB – CNV trình ?? tay ngh? cao, nhi?t tình luôn sãn sàng vì l?i ích c?a khách hàng .

3. Th? t?c vay v?n ??n gi?n, nhanh g?n v?i lãi su?t ?u ?ãi th?t (Vay t?i 80% – 90% tr? giá xe)

4. D?ch v? b?o hành b?o d??ng chuyên nghi?p
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5. Ph? tùng chính hãng .

6. D?ch v? ??ng ký, ??ng ki?m, c?i t?o ?óng thùng.

Thông tin liên h? t? v?n

??ng quên liên h? v?i Chúng tôi ?? ???c khuy?n mãi ngay 15 tri?u thu? tr??c b?!

HYUNDAI V? HÙNG - PH?M ??T 0937 23 28 29

Video th?c t? xe t?i HD120SL 8 t?n

Xem thêm bài vi?t

Có nên mua xe t?i HD120SL

Hình ?nh xe t?i HD120SL chính xác nh?t

Nh?n xét

Th? ba, 27 Tháng 2 2018 

Ngôi sao xe nâng t?i Hyundai cùng v?i HD99 6.5 t?n giá m?m h?n t?m 675 tri?u

Nguy?n Hoàng 
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