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Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Xe t?i Hyundai 1T5 Porter 150 1.5 t?n H150 thùng cánh d?i bán hàng l?u ??ng

Ngo?i th?t xe t?i Hyundai 1T5 Porter 150 1.5 t?n H150 thùng cánh d?i ???c thi?t k? khá tinh x?o và ch?c ch?n, các b? ph?n trên xe ???c c?u t?o
hài hòa v?i nhau v?n gi? nguyên thi?t k? quen thu?c b?y lâu nay mà m?i ng??i v?n tin t??ng c?a dòng xe Hyundai v?i thi?t k? cabin khí ??ng h?c
v?i d?ng m?t tr? cong giúp gi?m s?c c?n c?a không khí giúp ti?t ki?m nhiên li?u h?n. Xe t?i Hyundai HD xin gi?i thi?u ??n Quý Khách Xe t?i thùng
cánh d?i Hyundai 1T5 Porter 150 1.5 t?n H150 thùng ???c ?óng m?i trên n?n xe t?i Hyundai Porter 150 là dòng xe t?i nh? m?i nh?t n?m 2019 và
???c r?t nhi?u ng??i tin dùng, v?i c?u hình m?i m? hi?n ??i giá thành l?i vô cùng h?p lý, xe t?i thùng cánh d?i 1t5 Hyundai Porter 150 phù h?p v?i
mô hình bán hàng l?u ??ng nh? bán trái cây, bánh m?, th?c ?n nhanh,.. ? các ch?, tr??ng h?c, d?c l? ???ng, các khu công nghi?p ho?c nh?ng
??a ?i?m không có di?n tích ?? bày bán thì s? bán tr?c ti?p trên xe luôn.

Ng??i Hàn Qu?c luôn chú tr?ng t?i s? ti?n nghi và thân thi?n v?i ng??i s? d?ng, chi?c xe t?i 1,5 t?n Hyundai H150 ?ã có ??y d? nh?ng ti?n nghi
?ó. Thi?t k? tay lái g?t gù, gh? lái tr??t c? khí giúp lái xe ch?n ???c v? trí ng?i thu?n ti?n nh?t ?? v?n hành xe, ?i?u hòa 2 chi?u, gh? b?c da cao
c?p, h? th?ng âm thanh gi?i trí cao c?p có ??u CD c?ng usb tích h?p 2 loa tiêu chu?n giúp lái xe gi?i trí trên nh?ng cung ???ng dài. N?i th?t xe t?i
thùng cánh d?i 1.5 t?n ???c thi?t k? khá r?ng rãi ??y ?? ti?n nghi giúp khách hàng có th? d? dàng thu?n ti?n và tho?i mái nh?t khi di chuy?n trên
???ng.
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Hyundai H150 Thùng cánh d?i hay còn g?i tên ??y ?? là Hyundai Porter 150 do t?p ?oàn Hyundai Thành Công thi?t k? và l?p ráp, dòng xe t?i
nh? 1,5 t?n này h?a h?n s? là " qu? bom " ch? ngày phát n?. ???c k? th?a nhi?u s? ?u vi?t t? ng??i ti?n nhi?m Hyundai H100 tr?ng t?i 1 t?n tr??c
?ây do Hyundai thành công l?p ráp thì dòng xe Hyundai Porter H150 ?áp ?ng ??y ?? các tiêu chí cùng s? ?u vi?t b?n b? c?a dòng s?n ph?m này.
C?ng gi?ng nh? nhi?u dòng Hyundai nh?p kh?u khác, Hyundai Porter H150 v?n gi? ???c thi?t k? và phom c?a dòng xe nh?p kh?u truy?n th?ng
v?i thi?t k? khí ??ng h?c ??c tr?ng, giúp xe di chuy?n d? dàng. V?i Hyundai Porter H150, khách hàng s? ???c mua s?n ph?m ch?t l??ng t??ng
??ng v?i dòng xe nh?p kh?u, nh?ng v?i giá hoàn toàn h?p lý, c?nh tranh t?i th? tr??ng Vi?t nam, ?i cùng v?i ?ó là chính sách b?o hành b?o d??ng
tuy?t v?i, trên mong ??i c?a Thành Công Group khi khách hàng mua xe.

M?t tr??c c?a xe t?i Hyundai 1T5 Porter 150 1.5 t?n H150 gây ?n t??ng v?i ng??i s? d?ng b?i logo Hyundai to b?n ??t trên ga l?ng, các h?c gió
trên ga l?ng thi?t k? l?n giúp làm mát ??ng c? nhanh. V?i t?i tr?ng và kích th??c thùng nh? v?y, Hyundai 1T5 Porter 150 1.5 t?n H150 d? ki?n s?
mang t?i làn sóng m?i trong phân khúc xe t?i nh? vào ph? hi?n nay, v?n ch?a có dòng xe nào th?c s? ch?t l??ng ?? ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a
khách hàng k? t? khi Hyundai Porter 100 1 T?n ng?ng nh?p kh?u. C?u xe ???c l?p ráp ??m b?o ??ng b? hóa 100%. H? th?ng treo d?ng lá nhíp
cho c? tr?c tr??c/sau k?t h?p cùng phu?c nhún, s? nhíp lá tr??c sau l?n l??t là 3 và 6 lá. (R?t ít các dòng xe cùng phân khúc ???c trang b? nh?
Hyundai Porter 150) giúp t?ng kh? n?ng ch?u t?i cao.

Xe t?i Hyundai Porter 150 thùng cánh d?i 1t5 ???c ?óng m?i trên n?n chassis nguyên kh?i ???c d?p b?ng máy d?p 6000 t?n c?a Kawasaki
không hàn n?i b?n b?, ?? dày c?a thép 5 ly ???c d?p ngu?i nên có tính ?àn h?i cao ??m b?o ?? r?n ch?c và kh? n?ng ch?u t?i v??t tr?i, thích nghi
v?i m?i ?i?u ki?n th?i ti?t. ??n v?i Hyundai Porter H150 s? h?u chassi có ?? c?ng và ?àn h?i cao, thi?t k? các l? thông h?i nh? làm gi?m ma sát
nhi?t khi xe ho?t ??ng và cõng 1 kh?i l??ng hàng lên ??n ~ 2 t?n. Hyundai Porter H150 Thùng cánh d?i s? h?u h? th?ng khung g?m thi?t k? ch?c
ch?n, thép làm chassi ???c ??t hàng t? nh?ng t?p ?oàn thép hàng ??u Hàn Qu?c chuyên cung c?p cho các hãng xe t?i n?i ti?ng trên th? gi?i.
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?i cùng v?i ?ó trên Hyundai Porter H150 là h? th?ng gi?i trí, v?i AM/MP3/Radio, k?t h?p v?i Jack chuy?n ??i 3.0 và USB k?t n?i m?i thi?t b?, h?
tr? lái xe v?i các lo?i ?a ph??ng ti?n khác. H? th?ng phanh c?a xe ???c trang b? bánh tr??c là phanh ??a, phía sau là phanh tang tr?ng , ??c bi?t
có trang b? thi?t b? Van ?i?u ti?t l?c phanh ??m b?o phân b? l?c phanh ??u xu?ng các bánh, giúp xe không có hi?n t??ng b? v?y ?uôi, c??p lái
khi phanh xe, quãng ???ng phanh xe ng?n, gi?m thi?u ?? mài mòn c?a l?p. Xe t?i Hyundai Porter H150 thùng kín cánh d?i ?? ph?c v? nhu c?u
giao nh?n hàng hóa c?a m?t s? doanh nghi?p t?i các khu công nghi?p, nh?ng thùng xe c? b?n không ?áp ?ng ???c, vì th? chúng tôi ?ã thi?t k?
m?u xe chuyên d?ng Hyundai Porter H150 - Thùng kín ki?u thùng cánh d?i.

Xe t?i Hyundai H150 Thùng cánh d?i thi?t k? ??u xe nhô v? phía tr??c, bánh lái và h? th?ng gi?m sóc ??a v? phía tr??c, kho?ng ca bin và gh?
ng?i không ??t tr?c ti?p trên bánh lái và th?t tr??c nên lái xe r?t êm và ?n ??nh khi g?p ???ng x?u. D?i ánh sáng luôn t?p trung trên m?t ???ng
phía tr??c, không gây chói m?t cho ng??i ?i ???ng ng??c chi?u, giúp lái xe ban ?êm luôn có ???c t?m quan sát t?t nh?t, nâng cao tính n?ng an
toàn cho ch? xe.

Xe t?i thùng cánh d?i bán hàng l?u ??ng Hyundai 1T5 s? d?ng kh?i c? công ngh? Hyundai ??t tiêu chu?n Euro 4 v?n hành m?nh m?, ?i cùng là
h?p s? 6 c?p ??ng b? cùng ??ng, h? th?ng phun nhiên li?u ?i?n t?, turbo t?ng áp, h? th?ng làm mát b?ng n??c m?i EGR, h? th?ng x? lý sau DOC
kép, s? d?ng ga ?i?n ti?t ki?m nhiên li?u v?? tr?i, t?ng hi?u xu?t làm vi?c, gi?m l??ng khí th?i xu?ng m?c t?i ?a b?o v? môi tr??ng. N?i th?t c?a xe
t?i Hyundai H150 c?ng mang t?i s? hài lòng cho ng??i lái v?i nhi?u ti?n nghi. V? xe ???c làm b?ng thép ch?u l?c, có th? ch?u ???c c??ng ?? va
ch?m m?nh, ít móp méo, trong khi ?ó, l?p s?n ???c s?n b?ng công ngh? hi?n ??i, có kh? n?ng gi? màu luôn t??i m?i, khó bong tróc và phai màu
khi s? d?ng.

C?u hình nh? g?n có th? di chuy?n vô các cung ???ng nh? h?p 1 cách d? dàng, h?n th? khi xe v?n chuy?n hàng hóa vào các cung ???ng h?p
không th? quay ??u ?? b?c d? hàng hóa thì có th? m? t?t c? các b?ng ?? b?c d? hàng hóa 1 cách thu?n ti?n nh?t. Cabin ???c thi?t k? r?ng rãi có
kh? n?ng ch?ng ?n cao, cabin xe Porter H150 ???c s?n ID 4 ch? ?? giúp cabin luôn sáng bóng và b?n màu theo th?i gian. - ??c bi?t h?n v?i t?i
tr?ng 1t5 nên xe hoàn toàn có th? di chuy?n trong thành ph?, xe không b? c?m t?i vào các khung gi? quy ??nh.

Capo m? ra d? dàng b?ng nút ?i?u khi?n trong cabin, giúp vi?c ki?m tra b?o d??ng xe nhanh chóng thu?n ti?n, xe ???c xem là dòng xe t?t nh?t
hi?n nay trên th? tr??ng. Thùng xe l?n ch? hàng hóa nhi?u h?n và thu?n ti?n h?n, xe v??t qua ???c m?i n?o ???ng, ???ng d?c, ?èo,.. ??ng c?
m?nh m?.

Các h? th?ng khác : Xe T?i 1T5 Hyundai 1.5 t?n H150 Porter Thành Công Ly h?p ??a ma sát khô, d?n ??ng th?y l?c, tr? l?c chân không. Vô l?ng
2 ch?u có tr? l?c cho c?m giác lái nh? nhàng và tho?i mái. Các b? ph?n trên trên cabin xe ???c l?p ??t hài hóa v?i nhau t?o ra ???c v? ??p tinh
t?, ngoài ra còn d? dàng h?n trong vi?c v? sinh.

C? l?p 6.00-13 ??ng b? tr??c sau, s? d?ng gai d?c giúp xe ch?y êm h?n ? t?c ?? cao, ?i cùng mâm 13 inch, ??c bi?t tr?c sau s? d?ng l?p ?ôi t?o
?? bám m?t ???ng t?t, di chuy?n ?n ??nh trên m?i ??a hình và ch?u t?i t?i t?t. Thùng cánh d?i vô cùng ti?n l?i, b?c và d? hàng hóa, s?p x?p c?ng
nh? bày bán hàng m?t cách d? dàng nh?t, thu gom l?i càng thu?n ti?n và nhanh chóng, không b? chi?m di?n tích.
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Xe t?i g?n b?ng nâng h? Hyundai N250 2.5 t?n 

  

Xe ?ông l?nh 2.5 t?n Hyundai N250 

  

N250 thùng l?ng 

  

Xe ben N250 

   Xem thêm  

S?n ph?m Hyundai H150 thùng cánh d?i thi?t k? theo tiêu chu?n qu?c t?, ?áp ?ng ???c nhu c?u v?n chuy?n t?i tr?ng l?n, x?p d? nhanh, gi?m chi
phí khi nâng h? hàng hóa, ?i?u khi?n t? ??ng nâng h? b?ng h? th?ng Typen th?y l?c, ti?t ki?m s?c l?c cho ng??i v?n hành. Bán tr? góp xe t?i
thùng cánh d?i Hyundai Porter 150 trên toàn qu?c, th? t?c ??n gi?n (cá nhân ch? c?n CMND + H? Kh?u) (doanh nghi?p ch? c?n GPKD và báo
cáo tài chính), tr? tr??c ch? 5 - 30%, h? tr? vay lãi su?t th?p 70 - 95% giá tr? xe, th?i h?n t? 1-5 n?m tùy theo l?a ch?n c?a khách hàng ( Th? t?c -
Chìa Khóa Trao Tay) Ch? ?? b?o hành xe bán hàng l?u ??ng Hyundai Porter 150 lên ??n 5 n?m ho?c 150.000km, ph? tùng xe ???c chúng tôi
phân ph?i trên toàn qu?c, nh?m ?áp ?ng t?i ?a cho nhu c?u s?a ch?a b?o d??ng c?a ng??i dùng.

Nh?n xét

Th? sáu, 01 Tháng 3 2019 

Xe t?i New Porter 150 ra m?t, giá t? 410 tri?u ??ng
Hyundai Porter 150 là dòng xe t?i nh? ch?t l??ng hàng ??u Vi?t nam, k? nhi?m c?a Hyundai Porter 100
Nh?n th?y nhu c?u thi?t xe t?i nh? 1t5, Hyundai Thành Công ??a ra m?u xe t?i nh? 1,5 t?n (t?ng t?i 3 t?n)

Nguy?n Hoàng 
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