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Xe t?i Hyundai HD240 - 15 t?n
 

Xe t?i hd240, hyundai hd240, xe t?i 15 t?n, xe t?i 15t, hd240 thùng mui b?t, hd240 thùng kín, hd240 thùng l?ng, hd240 thùng ?ôg l?nh, hd240
thùng composite 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Gi?i thi?u xe t?i Hyundai HD240 t?i tr?ng ch? hàng 15 t?n s?n ph?m m?i ra m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam, phân khúc xe t?i 15 t?n (xe t?i 15t)
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Hyundai HD240 ???c thi?t k? d?a trên tri?t lý: Hi?u su?t cao, ?? tin c?y c?y và hi?u qu? kinh t?.

Ngoài th?t xe t?i HD240

Ca bin ???c thi?t k? trên h? th?ng gi?m tr?n ki?u lò xo giúp gi?m s?c và gi?m các rung ??ng m?nh t? m?t ???ng tác ??ng lên cabin trong quá
trinh ho?t ??ng.

Cabin xe t?i hyundai HD240 c?ng gi?ng v?i xe t?i 15 t?n huynh ?ai HD210 có th? nghiêng 45 ?? r?t thu?n ti?n cho vi?c s?a ch?a và b?o
d??ng th??ng xuyên, ti?p c?n d? dàng v?i khoang ??ng c?.

Cabin ???c thi?t k? trên h? th?ng gi?m ch?n lò xo treo giúp gi?m s?c và các rung ??ng m?nh t? m?t ???ng. Ngoài ra Khách hàng có th? l?a ch?n
lo?i h? th?ng treo b?ng h?i. Trang b? h? th?ng ?èn chi?u sáng, ?èn báo m? c?a.

?ánh giá ngo?i th?t xe t?i HD240
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- H? th?ng ?èn pha halogen c? l?n chi?u ???c ánh sáng xa, t?ng t?m nhìn cho tài x? ??c bi?t là khi di chuy?n trong ?êm.

- ?èn s??ng mù thi?t k? ??i x?ng 2 bên là m?t tr? th? ??c l?c giúp bác tài di chuy?n an toàn h?n trong ?i?u ki?n th?i ti?t m?a gió, tr?i nhi?u s??ng
mù.

- L??i t?n nhi?t 3 khoang dài có ch?c n?ng t?n nhi?t s?n sinh t? ??ng c?, ??m b?o cho máy v?n hành t?t, an toàn, hi?u qu?, phòng tr? các r?i ro
liên quan ??n ??ng c? khi làm vi?c quá t?i.

- C?p g??ng chi?u h?u b?n r?ng ???c b?o v? b?i khung nh?a ABS ch?ng ?n mòn, ch?ng th?m n??c. G??ng chi?u h?u t?o ra ???c m?t góc quan
sát r?ng t?i 180 ?? v? phía sau nên tài x? hoàn có có th? yên tâm khi di chuy?n, ??c bi?t là nh?ng cung ???ng g?p khúc, ???ng ?èo d?c…

- H? th?ng ?èn xi nhan là m?t trong nh?ng ph? ki?n ngo?i th?t vô cùng quan tr?ng, ??c bi?t khi ?ây là m?u xe t?i t?m trung t?i tr?ng 15 t?n kích
th??c l?n. ?èn xi nhan ? ??u cabin, hai bên hông, phía sau xe báo hi?u cho nh?ng ng??i bên c?nh khi xe chu?n b? lùi ho?c ?i vào ???ng r?.

- ?? ??m b?o kh? n?ng v?n t?i lên t?i 15 t?n, xe ?ã ???c nghiên c?u s?n xu?t d?ng 3 tr?c c?c linh ho?t. ngoài ra chassi c?a xe ???c thi?t k? d?ng
2 l?p ch?c ch?n giúp t?ng kh? n?ng ch?u t?i t?t nh?t.

N?i th?t xe t?i HD240

N?i th?t c?a Hyundai HD240 ???c thi?t k? v?i m?c tiêu làm sao cho ng??i lái và ng??i cùng ng?i trong cabin c?m giác hài lòng nh?t, giúp gi?m
thi?u s? m?t m?i và c?ng th?ng trên nh?ng ch?ng ???ng dài. Vi?c nghiên c?u này ???c phát tri?n b?i các chuyên gia v?n t?i và ?ã ???c ki?m
nghi?m trên t?t c? các lo?i m?t ???ng. C?n s? ???c ?i?u khi?n ho?t ??ng b?ng cáp nh? nhàng và chính xác.

N?i th?t HD240 ???c làm b?ng ch?t li?u b?n b? ???c lót sàn cách âm giúp ch?ng ?n, ch?ng rung, ch?ng va ??p, b?ng ?i?u khi?n b?c vân g? trang
b? ánh sáng b?ng ?èn LED hi?n th? nh?ng thông tin ch? d?n c?n thi?t m?t cách rõ ràng.

Theo ?ánh giá c?a chuyên gia thì xe t?i 15 t?n Hyundai 15T HD240 có n?i th?t ti?n nghi, sang tr?ng. Không gian bên trong cabin vô cùng r?ng
rãi, thoáng v?i ki?u thi?t k? cabin ?ôi. Hai gh? ng?i v?i h? th?ng khung ch?c ch?n, c?u t?o t? n?m c?ng và b?c n? da bên ngoài, bo vi?n c?n th?n
v?i các ???ng may g?p t? m?, ??m b?o ?? b?n và s? ti?p xúc d? ch?u, tho?i mái nh?t khi ng?i lái.

                      4 / 10



Xe t?i Hyundai HD240 - 15 t?n
 

M?t tr??c c?a gh? có h?a ti?t màu ?? n?i b?t, là ?i?m nh?n trong toàn b? h? th?ng n?i th?t c?a Hyundai HD240. ??c bi?t, gh? ng?i chính c?a
bác tài ???c l?p ??t gi?m sóc và có kh? n?ng ?i?u ch?nh 8 h??ng, ?i?u ch?nh ?? cao, ?? tho?i h?p lý ?? phù h?p nh?t v?i t?m ng?i lái.

?ánh giá khách hàng xe t?i HD240 v? n?i th?t Cabin có gi??ng n?m ??n phía sau, ?ây là thi?t k? vô cùng khoa h?c và tâm lý khi mang ???c s?
ti?n nghi c?a không gian sinh ho?t ? nhà lên xe ô tô, các bác tài có th? hoàn toàn th? l?ng th? giãn và ngh? ng?i ?? n?p l?i n?ng l??ng và b?t ??u
hành trình m?i.

Vô l?ng tr? l?c ?i?n siêu nh?, h?n ch? l?c tác ??ng t? tay, t? ?ó gi?m ???c s? m?t m?i khi di chuy?n các cung ???ng dài. B? ph?n này ???c gia
công t? nh?a ABS cao c?p, ch?c ch?n v?i c?u t?o b? m?t s?n, cùng 2 ?i?m ch?t c? ??nh, thi?t k? này v?a t?o c?m giác tho?i mái nh?t cho các
bác tài khi ti?p ch?m bánh lái, ??ng th?i h?n ch? tuy?t ??i các tr??ng h?p tr?n, m?t lái, m?t ki?m soát khi ?ang di chuy?n.

Vô l?ng 4 ch?u, có th? ?i?u ch?nh lên/xu?ng, t?ng/gi?m ?? dài cho phù h?p v?i ng??i lái. H? th?ng ?i?u hòa không khí, gh? ng?i có th? ?i?u
ch?nh linh ho?t.

C?m ?i?u khi?n trung tâm tr??c gh? lái xe g?n gàng, s?c nét ???c b?c g? sang tr?ng, các nút b?m g?n gàng, có ch? và ký hi?u in n?i phía trên,
giúp thu?n ti?n ?i?u ch?nh các thông s? c?a xe khi di chuy?n. B? ??ng h? ?ôi tr??c m?t hi?n th? các thông s? v?n t?c, th?i gian trang b? thêm h?
th?ng ?èn led thông minh, các bác tài có th? d? dàng quan sát ???c khi lái xe v? ?êm, theo dõi tình tr?ng v?n hành c?a xe hi?n t?i và có ?i?u
ch?nh v?n t?c ?i phù h?p v?i t?ng cung ???ng khác nhau.

H? th?ng ?i?u hòa 2 chi?u v?a có ch?c n?ng s??i ?m – làm mát, kh?c ph?c ???c m?i d?ng th?i ti?t kh?c nghi?t, duy trì tâm tr?ng tho?i mái, th?
thái khi lái xe. Công su?t ho?t ??ng c?c l?n, b? trí h? th?ng qu?t gió khoa h?c mang l?i kh? n?ng làm mát c?c nhanh và ??u.

Ngoài ra, các ti?n ích n?i b?t khác c?a xe nh? h? th?ng gi?i trí radio, c?ng vào USB, c?ng s?c ?i?n tho?i, h?p ??ng ?? dùng,…

? khóa ?i?n có trang b? ?èn báo. H? th?ng ?i?u hòa không khí g?m H? th?ng s??i ?m, thông gió và máy l?nh ???c ?i?u khi?n b?i m?t h? th?ng
qu?t gió m?nh m? t?o s? trao ??i nhi?t hi?u qu?. Không khí ???c ??a vào cabin qua nhi?u c?a s? gió giúp ng??i lái c?m th?y tho?i mái b?t k? th?i
ti?t bên ngoài nh? th? nào.

??ng c? xe t?i HD240
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HD240 ???c trang b? ??ng c? D6GA2E m?nh m?, b?n b?, có Turbo t?ng áp, làm mát b?ng n??c, phun nhiên li?u tr?c ti?p ti?t ki?m nhiên li?u,
thân thi?n v?i môi tr??ng, khí th?i ??t m?c tiêu chu?n Châu Âu 4 (Euro 4). Dòng s?n ph?m c?a chúng tôi là s? k?t h?p hoàn h?o gi?a hi?u su?t
ho?t ??ng và hi?u qu? kinh t?.

Công su?t c?c ??i: 255Ps/ 2.500

Momen xo?n c?c ??i: 95 kg. m/ 1.400

Dung tích xy lanh: 5,899 cc

??ng c? ??t tiêu chu?n khí th?i Euro 4, ??m b?o ???c quy ??nh nghiêm ng?t c?a nhà n??c Vi?t Nam v? tiêu chu?n khí th?i v?i các xe t?i h?ng
n?ng s?n xu?t t? n?m 2019. ??ng th?i, Euro 4 giúp v?n hành ti?t ki?m ???c t?i ?a l??ng nhiên li?u hao phí và gi?m thi?u hao mòn ??ng c? ?áng
k?.

H? th?ng khung g?m m?nh m?, b?n b? ?n t??ng, ???c thi?t k? trên h? th?ng treo toàn b? b?ng thép ch?t l??ng t?o c?m nh?n lái t?t nh?t. H? th?ng
phanh toàn ph?n b?ng khí nén giúp t?o l?c phanh t?t nh?t. H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS, b? ch?ng tr??t cùng v?i c? ch? t? ??ng ?i?u
ch?nh l?c phanh là m?t l?a ch?n thêm cho khách hàng. N?p ??y thùng nhiên li?u ???c c? ??nh b?ng 2 b??c xoay và khoá giúp ch?ng tràn nhiên
li?u, t?o s? an toàn cho thi?t b? và yên tâm cho ng??i s? d?ng.

An toàn c?a xe t?i HD240

V?i h? th?ng khung g?m m?nh m?, b?n b? ?n t??ng, ???c thi?t k? trên h? th?ng treo toàn b? b?ng thép ch?t l??ng t?o c?m nh?n lái t?t nh?t. H?
th?ng phanh toàn ph?n b?ng khí nén giúp t?o l?c phanh t?t nh?t. H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS, b? ch?ng tr??t cùng v?i c? ch? t? ??ng
?i?u ch?nh l?c phanh là m?t l?a ch?n thêm cho khách hàng. N?p ??y thùng nhiên li?u ???c c? ??nh b?ng 2 b??c xoay và khoá giúp ch?ng tràn
nhiên li?u, t?o s? an toàn cho thi?t b? và yên tâm cho ng??i s? d?ng.

H? th?ng phanh c?a xe t?i HD240 ??t tiêu chu?n v?n t?i qu?c t?, phân c?p không ??ng b? phanh tr??c d?ng ??a và phanh tang tr?ng bánh sau.
C? 2 h? th?ng ???c nâng ?? b?ng c? ch? th?y l?c, giúp xe di chuy?n nh? nhàng êm ái, hoàn toàn không có s?c ì do c?n phanh. 

Khi c?n d?ng ??, các thao tác s? ???c th?c hi?n êm ru và ch?c ch?n, hoàn toàn không có hi?n t??ng m?t phanh, phanh không ?n ??m di chuy?n
an toàn trên m?i n?o ???ng.
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Thông s? k? thu?t xe t?i Hyundai HD240

Kích th??c

Kho?ng nhô tr??c/sau 1,285/ 2,530 
D x R x C (mm) 9,490 x 2,315 x 2,585 
V?t bánh xe tr??c/sau 1,935/ 1,800 
Chi?u dài c? s? (mm) 5,695 (4,395 + 1,300) 
Bán kính quay vòng t?i thi?u (m) 9,5
Kho?ng sáng g?m xe (mm) 210
Tr?ng l??ng không t?i (kg) 5,360
Tr?ng l??ng toàn t?i (kg) 24,450 

Kh?i l??ng

Không t?i phân b? c?u tr??c 2,990 
Không t?i phân b? c?u sau 2,370 

??ng c?

Mã ??ng c? D6GA 
Lo?i ??ng c? 4 k?, 6 xi lanh th?ng hàng, turbo t?ng áp 
Dung tích công tác (cc) 5.899
Công su?t c?c ??i (Ps) 255/ 2.500 
T? s? nén 17:1
???ng kính piston, hành trình xi lanh (mm) 103 x 118
Momen xo?n c?c ??i (Kgm) 95/ 1.400 
Dung tích thùng nhiên li?u (L) 200

H?p s?

H?p s? 6 s? ti?n, 1 s? lùi

??c tính v?n hành

Kh? n?ng v??t d?c (tan?) 0.44
V?n t?c t?i ?a (km/h) 127

H? th?ng treo

Tr??c Treo ph? thu?c, nhíp lá 
Sau H? th?ng treo ph? thu?c, nhíp lá 

Vành & L?p xe

Ki?u l?p xe Tr??c l?p ??n/ Sau l?p ?ôi
C? l?p xe (tr??c/sau) 245/70R 19.5 18PR 

H? th?ng phanh

H? th?ng phanh h? tr? Phanh khí x? 
H? th?ng phanh chính Phanh tang tr?ng, khí nén 2 dòng 
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Thùng xe t?i Hyundai HD240

HD240 ???c cung c?p v?i 5 phiên b?n thùng xe g?m có: thùng kín  – thùng l?ng – thùng mui b?t – thùng ?ông l?nh và các lo?i chuyên d?ng. Tùy
theo kh?i l??ng hàng và ??c ?i?m c?a hàng hóa c?n v?n chuy?n, quý khách hàng có th? ra quy?t ??nh l?a ch?n m?t phiên b?n xe phù h?p nh?t
v?i nhu c?u c?a mình.

Hyundai HD240 thùng kín

D?ng kh?i h?p ch? nh?t v?i các m?t ??u ???c b?c kín b?ng thép ép d?ng t?m l?n, màu sáng b?c th?m m?. Thùng xe có c?a lùa bên hông g?n
phía cabin lái và h? th?ng c?a m? 2 cánh phía sau, thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n, b?c x?p hàng hóa. Hyundai HD240 thùng kín phù h?p v?n
chuy?n các hàng hóa, thành ph?m hoàn thi?n, c?n s? b?o qu?n t?t nh?t.

Hyundai HD240 thùng l?ng

Xe g?m 3 thanh ch?n t?m th?p ? 3 m?t và hoàn toàn ?? h? ph?n trên không, phù h?p chuyên ch? v?t li?u xây d?ng nh? s?t, thép, ?ng bê tông,…

Hyundai HD240 mui b?t 

Thi?t k? bao b?c 3 m?t g?n gi?ng v?i phiên b?n thùng kín, ph?n tr?n trên ???c thay b?ng m?t t?m b?t dù chuyên d?ng, có các móc n?i ch?c ch?n
?? c? ??nh t?m b?t. T?m b?t này có th? s? d?ng linh ??ng, m? ra khi dùng và tháo d? c?t ?i khi không có nhu c?u ?em l?i s? ti?n l?i và phù h?p
v?i nhu c?u t?ng th?i ?i?m. 

Hyundai HD240 thùng ?ông l?nh 

Thi?t k? g?n gi?ng v?i d?ng thùng kín. Các vi?n k?t n?i gi?a các t?m ch?n ???c x? lý c?n th?n b?c nhôm nguyên ch?t, tránh ?? sót các khe h?, xe
không có c?a bên không và h?n ch? không gian thông bên ngoài tránh th?t thoát khí l?nh. 

Bên trong thùng ch? ch?a h? th?ng làm l?nh công nghi?p công su?t l?n, hi?u qu? làm l?nh nhanh, xe phù h?p ?? chuyên ch? các hàng hóa nh?
h?i s?n, nông s?n,.. các hàng hóa c?n ?i?u ki?n v?n chuy?n lý t??ng nh?t. 

Hyundai HD240 thùng chuyên d?ng

Xe chuyên d?ng khác: v?i ??y ?? các lo?i xe chuyên d?ng ?áp ?ng t?t c? nhu c?u c?a quý khách hàng nh?: xe G?n c?u, Xe c?u h?, Xe b?n Xitec,
Xe hút b? ph?t …vvv

Có nên mua xe t?i 15t hyundai hd240 3 chân giò rút 15 t?n không ?

?ánh giá s? b? Xe T?i Hyundai HD240 15 T?n Lo?i xe: ô tô t?i (cabin- chassis)

* ??ng c?: D6GA t?ng áp tubor, công su?t 250Ps.

* H?p s?: S? sàn 6 s? ti?n 1 s? lùi

* Tr?ng t?i: 8 t?n.

* N?m s?n xu?t: 2019.

* Xu?t x?: Hàn Qu?c, Ch?t l??ng: m?i 100%

* Giá xe: 1.700.000.000?

Xe T?i Hyundai HD240 15 T?n 3 Chân ???c s?n xu?t t?i Hyundai Motor Hàn Qu?c, và Hyundai Thành Công là nhà phân ph?i chính th?c t?i Vi?t
Nam. Xe T?i Hyundai HD240 15 T?n 3 Chân ???c trang b? ??ng c? D6GA công su?t 250 mã l?c. Xe Hyundai HD240 là s? c?i ti?n hoàn toàn m?i
so v?i chi?c xe Hyundai HD210 tr??c ?ây. ??ng c? s? d?ng công ngh? Common Rail giúp cho xe v?a ti?t ki?m nhiên li?u h?n mà l?i có công su?t
cao h?n. H?p s? c?a xe là h?p s? nhôm Dymos lo?i 6 s? ti?n 1 s? lùi.

Xe T?i Hyundai HD240 15 T?n 3 Chân ???c thi?t k? trên m?t b? khung m?nh m?. ?ây là n?n t?ng cho m?t chi?c xe t?i có kh? n?ng ch?u quá t?i
cao b?n b?, an toàn. Cabin xe ???c ??t trên h? th?ng treo ki?u lò xo xo?n giúp cho xe v?n hành êm ái, ch?ng nh?ng cú s?c và rung l?c trên
???ng.
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Chassis ???c l?ng ?ôi b?ng thép c??ng l?c ?? t?ng ?? b?n tuy?t v?i c?a khung xe. Bánh xe ???c thi?t k? ?? t?i ?u hóa mô-men xo?n c?a ?ai ?c
khóa và lo?i b? rung ??ng ?? lái xe an toàn h?n. B? kh?i ??ng ph? tr? ???c s? d?ng trong xe t?i h?ng trung Hyundai cung c?p s? ti?n l?i ??c bi?t
?? th?c hi?n ki?m tra ??ng c?.

Cabin Xe T?i Hyundai HD240 15 T?n ???c thi?t k? hi?n ??i và ti?n l?i cho vi?c b?o trì xe, ki?m tra m?c ch?t l?ng, c?u chì và thay th? bóng ?èn d?
dàng h?n. ?èn b?o trì và công t?c ???c ??t ngay bên c?nh cabin ?? c?i thi?n s? ti?n l?i khi s?a ch?a vào ban ?êm.

N?i th?t chi?c xe ???c thi?t k? ?? mang l?i ?i?u ki?n làm vi?c t?t nh?t. Không gian n?i th?t c?a xe ???c thi?t k? r?ng dãi và ti?n d?ng t?ng s? hài
lòng c?a ng??i lái, c?ng nh? ?? gi?m b?t m?t m?i ???ng dài và c?ng th?ng khi lái xe. Xe T?i Hyundai HD240 15 T?n 3 Chân có 3 ch? ng?i và 1
gi??ng n?m, ngoài ra có trang b? ??y ?? h? th?ng ?i?u hoà 2 chi?u, radio, c?ng k?t n?i AUX& H? th?ng ch?nh kính b?ng ?i?n, ?èn tr?n lo?i l?n.

Quý khách hoàn toàn An tâm v?i t?t c? thi?t b? máy móc,b?o hành thì công ty chúng tôi cho nh?p v? dòng xe t?i hd240

Vì sao mua xe t?i 15 t?n HD240 ?

Giá xe t?i 15 t?n Hyundai HD240 t?t h?n so v?i dòng s?n ph?m 15 t?n cùng giá nh? HINO Xe FL8JW7A - 2 c?u th?t Thùng l?ng, b?t, kín...

Thùng dài: 9400 x 2360 x 2250 mm.

Công su?t: 260ps

L?p 11.

Cabin kép, có gh? h?i.

Giá xe: 1.775.00.000 VN?

Thông s? ký thu?t c? b?n c?a Thùng xe.

- D?m d?c I150 ( Ho?c U140).

- D?m ngang U120 có d?m G? và U xen k?.

- Vách thùng 1 ??n 3 l?p, ch?t li?u b?ng tôn th??ng hay Inox tùy theo l?a ch?n c?a quý khách hàng.

- Tay khóa, b?n l? Inox, ch?n bùn Inox.

So v?i xe t?i Daewoo Euro4 HU8AA ??i m?i nh?t

- Kích th??c thùng hàng : 9200 x 2360 x 2150

- T?i tr?ng : 15100 Kg   - ??ng c?: DOSSAN

- Công su?t c?c ??i: 280 ps

Giá tham kh?o: 1.590.000.000 VN?

Hyundai HD240 là s?n ph?m ??ng c?p nh?t c?a dòng Hyundai so v?i các ??i th? khác b?i kh? n?ng ch?u ??ng t?i tr?ng cao c?ng nh? s? b?n b?
??n khi ch?y vài ch?c n?m chúng ta v?n còn s? d?ng t?t.

Mua xe t?i 15 t?n Hyundai ? ?âu

Khi quý khách mua xe t?i 15 t?n Hyundai HD240 t?i Xe T?i Hyundai HD s? nh?n ???c nhi?u ?u ?ãi, bên c?nh:

Ch? C?n tr? tr??c t? 20% ??n 30% là mua ???c xe, ngân hàng tài tr? t? 50% ??n 80%

+ Th? t?c mua xe c?c k? ??n gi?n ch? v?i CMND và s? H? Kh?u

+ Mua xe ngay ?? nh?n lãi xu?t ?u ?ãi t? Ngân Hàng v?i lãi xu?t 0%

Nh?n xét

Th? ba, 25 Tháng 6 2019 

Xe t?i nh?p kh?u nguyên chi?c Hyundai HD240 máy ?i?n Euro 4 thay th? Hyundai HD210 ?ã c?p b?n.
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Xe t?i Hyundai HD240 - 15 t?n
 

- Xe trang b? ??ng c? Hyundai D6GA (225PS)
- C?u to h?n c?u c? c?a Hyundai HD210 giúp t?ng t?i tr?ng cho phép ch? (d? ki?n 16 t?n thay vì 13,5 t?n)
- T?ng t?i 24 t?n thay vì 20,4 t?n nh? Hyundai HD210.

Nguy?n Hoàng 
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