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HD36L thùng mui b?t

  

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

B?ng thông s? k? thu?t xe t?i HD36L thùng mui b?t

Kích th??c
D x R x C (mm) 5,310 x 1,760 x 2,200 
Chi?u dài c? s? (mm) 2,810  
V?t bánh xe tr??c/sau 1,485 / 1,270  
Kh?i l??ng
Tr?ng l??ng không t?i 1,780 
Không t?i phân b? c?u tr??c 1,300 
Không t?i phân b? c?u sau 510 
Tr?ng l??ng toàn t?i 4,720  
Toàn t?i phân b? c?u tr??c 2,000 
Toàn t?i phân b? c?u sau 2,760  
??ng c?
Mã ??ng c? D4CB, Euro IV  
Lo?i ??ng c? Turbo t?ng áp, 4 k?, làm mát b?ng dung d?ch, phun d?u ?i?n t? 
Dung tích công tác (cc) 2,497  
Công su?t c?c ??i (Ps) 130 / 3,800  
Momen xo?n c?c ??i (Nm) 255 / 2,000 
H?p s?
H?p s? M6AR1  
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Lo?i h?p s? S? sàn, 6 c?p  
Vành & L?p xe
Ki?u l?p xe L?p tr??c: Ki?u l?p ??n. L?p sau:Ki?u l?p ?ôi 
Kích th??c l?p 6.50R16 / 5.50R13 
Các trang b? khác
Tay lái tr? l?c có  
Vô l?ng g?t gù có  
C?a s? ?i?u ch?nh ?i?n có  
?i?u hòa nhi?t ?? có  
Radio + AUX +USB có  
?èn s??ng mù tr??c có  
Van ?i?u hòa l?c phanh có  

?i?m nâng c?p m?i trên xe t?i Hyundai HD36L thùng mui b?t ch? nhi?u h?n, hi?u qu? h?n dòng tr??c ?ó là xe t?i HD65

Video Xe t?i Hyundai HD36L euro 4 - 2018

V?i chi?u dài c? s? l?n 2,810mm, Xe t?i HD36L có kích th??c thùng hàng l?n, có th? ch? nhi?u hàng hóa h?n, mang l?i hi?u qu? cao h?n. Bên
c?nh ?ó, chi?u cao t? m?t sàn thùng t?i m?t ??t v?a ph?i, giúp vi?c b?c d? hàng hóa tr? nên d? dàng h?n bao gi? h?t.

V? Ngo?i th?t xe t?i HD36L thùng mui b?t

Thi?t n?i b?t và hi?n ??i, kích th??c t?ng th? phù h?p v?i m?t chi?c xe t?i thành ph?, hi?n ??i và linh ho?t.

C?n tr??c c?ng cáp

C?m ?en pha và ?èn xi nhan
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?èn s??ng mù

B?c lên xu?ng thu?n ti?n

Xe t?i HD36L thi?t k? có t?i tr?ng t?t h?n nh? có nh? có t? tr?ng th?p (1,780kg).

??ng c? m?nh m? và ti?t ki?m nhiên li?u s? d?ng công ngh? phun x?ng ?i?n t? Common Rail System

??ng c? A2 m?nh m? cho công su?t c?c ??i 130ps / 3,800 rpm, k?t h?p v?i h?p s? 6 c?p cho hi?u qu? truy?n ??ng, vi?c ra vào s? s? tr? nên tr?n
tru, m??t mà h?n và kh? n?ng t?ng t?c là c?c k? ?n t??ng.
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Cabin l?t nghiêng giúp vi?c b?o d??ng d? dàng h?n, gi?m ?? ?n và s?c nóng t? ??ng c?.

?èn báo cabin tr??c

Khung xe sát-xi c?ng cáp

?èn sau và ?èn s??ng mù

C?n sau: B?o v? an toàn sau
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H?p ??ng ?? ngh?

Thanh cân b?ng giúp lái xe ?n ??nh và an toàn

T?ng c??ng h? th?ng treo và gi?m ch?n tr??c

T?i tr?ng c?u sau cao và h? th?ng nhíp sau c?ng cáp

Thi?t k? cabin l?t nghiêng m?t góc 45°giúp cho vi?c b?o trì, b?o d??ng tr? nên d? dàng h?n bao gi? h?t, ti?t ki?m th?i gian và chi phí.

T?m quan sát t?t h?n mang l?i s? tho?i mái và an toàn trên c?a xe t?i Hyundai Mighty th? h? m?i. V?i t?m nhìn t?t t? các h??ng, vùng quan sát
phía tr??c ng??i lái r?ng h?n và t?t h?n bao gi? h?t, mang l?i s? an toàn và t? tin cho ng??i lái.

Không gian n?i th?t r?ng r?i và thoáng mát v?i gh? ng?i ???c thi?t k? v?i nh?ng ???ng nét n?i b?t, có t?a ??u, ??m ng?i êm ái mang l?i c?m giác
tho?i mái và gi?m thi?u s? m?t m?i.
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N?i th?t xe t?i HD36L v?i gi?i trí ?a ph??ng ti?n MP3/AM/FM hi?n ??i, âm thanh streo HiFi ch?t l??ng cao. ??c bi?t vi?c lái xe c? ngày và liên t?c
có th? gây ra khó kh?n cho công vi?c nh?ng v?i thi?t k? n?i th?t cabin và ch? ng?i t?t ?ã giúp cho m?i th? tr? nên d? dàng h?n.

C?m ??ng h? trung tâm n?i b?t

H? th?ng âm thanh, ?a k?t n?i

B?ng ?i?u khi?n trung tâm hi?n ??i, d? thao tác

Vô l?ng g?t gù, tr? l?c
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Thông s? kích th??c xe t?i HD36L

Quý khách có nhu c?u xe t?i HD36L vui lòng liên h? Ph?m ??t: 0937.23.28.29 Hân h?nh ???c ph?c v?.

Nh?n xét

Th? b?y, 12 Tháng 5 2018 

th?t n?i b?t khi xe t?i hd36l thùng mui b?t ch?y trên ???ng

Nguy?n Hoàng 
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