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HD800 thùng kín

  

HD800 thùng kín, 8 t?n thùng kín, xe t?i 8 t?n, hyundai 8T, giá xe t?i hd800 thùng kín composite ?ông l?nh 

?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 HD800 8 t?n thùng kín là s?n ph?m ???c r?t nhi?u nhà v?n t?i mong ??i do xe gi?i quy?t ???c v?n ?? t?i tr?ng, v?n ?? ch?t l??ng
và chi phí ??u t? th?p nh?ng v?n ??t ?? b?n và ch?t l??ng ?n ??nh cho nhà v?n chuy?n. ??n nay s? l??ng xe Hyundai HD800 8 t?n ?ã s? d?ng
lên ??n con s? g?n 8000 xe và ???c ng??i tiêu dùng ?ánh giá r?t cao v? ch?t l??ng ?? b?n, ?n ??nh c?ng nh? kh? n?ng t?i cao v?i hi?u qu? ??u t?
th?p sinh l?i cao mang l?i hi?u qu? kinh t? cao cho ng??i s? d?ng.

Xe t?i 8 t?n Veam HD800 thùng kín ???c l?p ráp ??ng c? Hyundai D4DB, lo?i 4 xilanh th?ng hàng, cho công su?t t?i ?a 130 mã l?c t?i vòng tua
2900 vòng/phút cùng mô men xo?n c?c ??i 373 Nm t?i vòng tua 1800 vòng/phút, có turbo t?ng áp, làm mát b?ng n??c ??m b?o cho xe v?n hành
m?nh m? h?n, êm ái h?n trên m?i cu?c hành trình. 

?i?u này giúp xe t?i 8 t?n Veam HD800 thùng kín luôn là l?a ch?n ?u tiên b?i các ??i t??ng có nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa v?i qu?ng ???ng
dài. 

T?t c? các linh ki?n c?u, h?p s? ??u là c?a HD72 ???c nh?p kh?u ??ng b? cùng v?i ??ng c?. ?i?u này giúp cho xe ho?t ??ng êm ái sang s? m??t
mà h?n

Xe t?i Hyundai HD800 8 t?n - tuy?t tác c?a xe Hyundai 8 t?n v?i nhi?u ?i?m n?i b?t d??i ?ây.
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H? th?ng nhíp và thanh cân b?ng cao h?n

H? th?ng nhíp và thanh cân b?ng c?a xet?i Hyundai hd800 8 t?n cao h?n giúp t?ng ?? b?n c?ng ch?c và t?ng kh? n?ng t?i cao cho xe.

 

D4DB Engine

??ng c? diesel D4DB CS130 Ps mang l?ihi?u su?t làm vi?c m?nh m?, cùng v?i ??ng c? Hyundai có ?? b?n r?t cao mang ??n s? tin c?y. ?i?u này
mang l?i s? cu?n hút cho xe t?i Hyundai hd800 8 t?n.

L?p b? th?ng l?n h?n

L?p b? th?ng r?ng 320 mm x 75 mm (v?ib? tùy ch?nh t? ??ng ) và kích th??c l?p tr??c sau b?ng nhau 8.25-R16 mang l?i s?c m?nh th?ng
hi?u qu? cho xe t?i Hyundai hd800 8 t?n.

Khung thép c?ng ch?c

Khung thép ???c x? lý nhi?t ???c gia c? v?i các b? ph?n chéo và các ?c vít ki?u m?i, k?t h?p v?i nhau ?? c?i thi?n tính ?àn h?i ch?ng l?i s? xo?n
và u?n c?a khung.

Thùng d?u

B? khóa thùng d?u ??m b?o thao tác an toàn và thu?n l?i.

Bình n??c x?t ki?ng

Bình n??c x?t ki?ng ???c l?p ??t ? v? trí an toàn bên ngoài phía sau cabin, có th? ki?m tra và châm n??c d? dàng.
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Bình n??c gi?i nhi?t

B? ch?a c?a n??c gi?i nhi?t ???c l?p ? bên trong c?a ch?n bùn và d? dàng ki?m tra và b? sung.

H?p c?u chì

H?p c?u chì ???c ??t ? v? trí d??i b?ng ?i?u khi?n taplo có th? ki?m tra nhanh chóng và d? dàng.

?èn d?ch v?

M?ch ?i?n ?èn d?ch v? ???c ??tbên ph?i bình ?c quy t?o ?i?u ki?n s?a ch?a xe thu?n l?i trong ?êm t?i.

Thùng ?? ngh?

Thùng ?? ngh? ch?a d?ng c? s?a ch?a có th? ?óng m? d? dàng và thu?n ti?n.

Tính an toàn c?a xe t?i HD800 Hyundai - Veam

Hoàn h?o h?n, An toàn h?n cho công vi?c.

Dòng s?n ph?m xe t?i Hyundai HD800 8 t?n ???c phát tri?n cho m?c ?ích mang lai s? an toàn tuy?t ??i hoàn h?o. ?ây c?ng là n?n t?ng cho s?
b?n v?ng trong lúc xe v?n hành. H?n n?a, tính n?ng an toàn theo tiêu chu?n qu?c t? t? h? th?ng phanh ABS tích h?p EBD tiêu chu?n ???c trang
b?. Xe ???c trang b? s?n túi khí ?? ??m b?o an toàn cho ng??i lái.

H? th?ng phanh ABS cùng v?i EBD.

Dòng xe t?i Hyundai HD800 8 t?n cung c?p kh? n?ng an toàn mang tính ??ng ch? ??ng ??c bi?t v?i 4 kênh h? th?ng ABS ?i?n t? tích h?p
Brakeforce Distribution (EBD). Khi h? th?ng c?m bi?n khóa phanh trong các ?i?u ki?n b?t l?i ho?c ???ng tr?n, h? th?ng này r?t d? dàng ?i?u
khi?n và có th? ki?m soát áp l?c phanh cho t?t c? các bánh xe b?ng ?i?u khi?n th?y l?c,Tr??ng các h?p kh?n c?p h? th?ng s? t? ??ng gia t?ng áp
l?c phanh.

Ngo?i th?t Xe t?i HD800
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?èn pha MFR 

?èn pha ki?u dáng phong cáchc?ng là 1 tính n?ng an toàn trong ho?t ??ng lái ?êm. ?èn pha ???c ?ng d?ng công ngh?ph?n x? ?a nét giúp g?i rõ
nét h?n, r?ng h?n và chính xác h?n.

Galang t?n nhi?t

B? t?n nhi?t ??nh h??ng lu?nggió không ch? là m?t ki?u ch?mthông minh, kh?u ?? l?n mà còn t?ng c??ng hi?u su?t làm mát.

?èn s??ng mù

?èn s??ng mù nh? 1 s? l?a ch?n c?i thi?n tính an toàn lái xe trong ?i?u ki?n s??ng mù dày ??c và ???c l?p ??t trong h?c c?n giúp gi?m b?t thi?t
h?i khi va ch?m.

???ng nh?n c?nh c?a

Các ???ng nh?n c?nh c?a nh? 1 s? gia t?ng ?? c?ng c?a, ki?udáng th? thao, c? b?p xác ??nhhình ?nh n?ng ??ng và linh ho?t c?a dòng Mighty
HD (Deluxe Model).

N?i th?t xe t?i HD800

H? th?ng ki?m soát không khí

H? th?ng ki?m soát nhi?t ?? bên trong cabin t?o ra s? thông thoáng, mát m? cho xe. Trang b? ph??ng ti?n và các cánh qu?t m?nh m? ??m b?o
s? thoáng mát bên trong xe.

Ng?n ch?a ?? trên cao

V?i ng?n ch?a ?? trên cao mang l?i s? an toàn và rô?ng ra?i khi ?? kính mát, gi?y t?, b?n ??..., mà không làm c?n tr? s? di chuy?n t? do trong
bu?ng lái.

??ng h? ?i?u khi?n

??ng h? ?i?u khi?n có n?n phát sáng và trong su?t d? ??c h?n, v?i góc nhìn tr?c ti?p vào ng??i lái xe, làm cho công vi?c lái xe tho?i mái h?n dù là
ngày hay ?êm.
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Thông S? K? Thu?t Xe T?i HD800 

??NG C? ENGINE HYUNDAI D4DB
Lo?i Type Diesel, 04 k?, 04 xilanh, Turbo Intercooler, làm

mát b?ng n??c
Dung tích xilanh Displacement 3.907 cc
???ng kính x Hành trình piston Diameter x Piston stroke 104x115 mm
Công su?t c?c ??i/T?c ?? quay Max power/Rotation speed 130 Ps/2.900 vòng/phút
Mômen xo?n c?c ??i/T?c ?? quay Max torque/Rotation speed 38 kg.m/1.800 vòng/phút
TRUY?N ??NG TRANSMISSION  
Ly h?p Clutch 1 ??a, ma sát khô, d?n ??ng th?y l?c, tr? l?c khí

nén
S? tay Manual C? khí, s? sàn, 5 s? ti?n, 1 s? lùi
T? s? truy?n h?p s? Gear ratio  
1st/2nd 1st/2nd 5,830/2,865
3rd/4th 3rd/4th 1,700/1,000
5th/rev 5th/rev 0,722/5,380
H? TH?NG LÁI STEERING SYSTEM Tr?c vít ecu, tr? l?c th?y l?c
H? TH?NG PHANH BRAKES SYSTEM Phanh th?y l?c tác ??ng 2 dòng, tr? l?c chân

không, c? c?u phanh lo?i tang tr?ng
H? TH?NG TREO SUSPENSION SYSTEM  
Tr??c Front Ph? thu?c, nhíp lá, gi?m ch?n th?y l?c
Sau Rear Ph? thu?c, nhíp lá, gi?m ch?n th?y l?c
L?P XE TYRE  
Tr??c/Sau Front/Rear 8.25R16/Dual 8.25R16
KÍCH TH??C DIMENSION  
Kích th??c t?ng th? (D x R x C) Overall dimension 6.960 x 2.200 x 3.060 mm (mui b?t)7.000 x

2.200 x 3.090 mm (thùng kín)6.840 x 2.200 x
2.465 mm (thùng l?ng)

Kích th??c l?t lòng thùng (D x R x C) Inside cargo box dimension 5.050 x 2.060 x 700/1890 mm (mui b?t)5.050 x
2.060 x 1890 mm (thùng kín)4.880 x 2.060 x
380 mm (thùng l?ng)

V?t bánh tr??c/Sau Front/Rear tread 1.665/1.495 mm
Chi?u dài c? s? Wheelbase 3.755 mm
Kho?ng sáng g?m xe Ground clearance 235 mm
TR?NG L??NG WEIGHT  
Tr?ng l??ng không t?i Curb weight 3.145 / 3.290 / 3.460 kg ( Thùng l?ng / b?t / kín

)
T?i tr?ng Load weight 8.150 / 7.940 /7.755 kg ( Thùng l?ng / b?t / kín )
Tr?ng l??ng toàn b? Gross weight 11.490 /11.425 / 11.410 kg ( Thùng l?ng / b?t /

kín )
S? ch? ng?i Number of seats 03
??C TÍNH SPECIALTY  
Kh? n?ng leo d?c Hill-climbing ability ? 43%
Bán kính quay vòng nh? nh?t Minimum turning radius ? 7,3 m
T?c ?? t?i ?a Maximum speed 100 km/h
Dung tích thùng nhiên li?u Capacity fuel tank 95L

B?n v? thi?t k? c?a Xe T?i HD800

B?n v? HD800 thùng mui b?t
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B?n v? HD800 thùng kín

B?n v? HD800 thùng l?ng

H??ng D?n Mua Xe T?i HD800 8 t?n Tr? Góp

**** H? tr? tr? góp 70%, lãi su?t vay th?p th?p, ch? c?n tr? 30% giá tr? xe s? s? h?u chi?c xe nh? mong mu?n.

**** Mua xe tr? góp th? t?c ??n gi?n: Ch? c?n CMNN, h? kh?u. (gi?y ??ng ký kinh doanh n?u là doanh ngh?p).

**** H? tr? ?óng thùng t?t c? các lo?i.

**** Trung tâm b?o hành, b?o d??ng xe uy tín, mang ??n ch?t l??ng t?t cho khách hàng.

**** B?o hành xe 3 n?m ho?c 100.000km.

L?i ích khi mua Xe T?i Hyundai 8 t?n tr? góp

Lãi su?t cho vay r?t th?p (th?p h?n nhi?u so v?i vay v?n kinh doanh) kho?n ti?n nhàn r?i t? vay mua Xe T?i 8 t?n b?n có th? tái ??u t? cho ho?t
??ng kinh doanh.

Lãi su?t th?p ch? t? 6%/n?mTh? t?c ??n gi?n, xét duy?t nhanh chóng trong 48h. Lãi su?t h?p d?n !!!. Kho?n vay t?i ?a 80%

H? tr? vay lên ??n 80% giá tr? xe, không c?n th? ch?p tài s?n.

K? h?n t?i ?a 5 n?mTh?i gian vay dài, ?a d?ng và linh ho?t, có th? thanh toán tr??c k? h?n...

Mi?n phí d?ch v?

Hoàn toàn mi?n phí các th? t?c, không thu b?t k? kho?n phí d?ch v? nào.

B?n ch? c?n ph?i ??u t? m?c v?n ban ??u r?t th?p khi mua Xe T?i Hyundai 8 t?n ?? có th? s? d?ng nó ?i l?i ho?c kinh doanh sinh ra l?i nhu?n
trong t??ng lai, mà không c?n b?t k? m?t tài s?n ??m b?o nào. Nh?ng r?i ro liên quan ??n chi?c xe nh? cháy n?, h?a ho?n, m?t c?p... bên B?o
hi?m và Ngân hàng s? gánh ch?u trách nhi?m.

Trong quá trình tìm hi?u v? xe Hyundai - Veam HD800, n?u g?p b?t c? th?c m?c nào liên quan ??n thông s? k? thu?t, ?óng thùng, giá c? c?ng
nh? các ch??ng trình khuy?n mãi, h? tr? tr? góp m?i quý khách hàng hãy liên l?c tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? nh?n ???c s? t? v?n nhi?t tình và chu
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?áo nh?t.

Ph: 0937232829

Nh?n xét

Th? n?m, 01 Tháng 3 2018 

Xe t?i Veam HD800 ch?t l??ng Hyundai giá t?t

Nguy?n Hoàng 
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