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H?i v? s?n ph?m này
Nhà s?n xu?tHyundai

Mô t?
Xe t?i iz49 thùng kín trang b? ??ng c? m?i EURO 4 2019 c?a T?p ?oàn Hyundai ?ô Thành, s?n ph?m không có gì thay ??i v? n?i th?t và ngo?i
th?t so v?i phiên b?n dothanh iz49 tr??c ?ó.
?ây là dòng xe t?i nh? ???c nâng t?i, v?i kích th??c nh? g?n mà t?i tr?ng l?i cao, mang l?i kinh t? cao cho ng??i s? d?ng. Chi?c xe IZ49 thùng kín,
v?i chi?u dài t?ng th? ch? v?n v?n có 4,21m, r?t phù h?p v?i m?i ??a hình ???ng xá trong khu dân c?, các ngõ xóm nh? h?p, mang l?i s? ti?n l?i
cho vi?c v?n chuy?n hàng hóa.
??ng c? ISUZU v?i công su?t 110 mã l?c, ???c ?i?u khi?n b?ng h? th?ng ?i?n t? thông minh, giúp chi?c xe IZ49 ?ô Thành ti?t ki?m nhiên li?u t?i
?a, mà t?o ra ???c công su?t cao. Ki?u dáng chi?c xe v?n hoàn toàn mang phong cách c?a nh?ng chi?c xe Hyundai mà ta v?n th??ng th?y, n?i
th?t ???c trang b? ??y ?? thi?t b? theo tiêu chu?n c?a hãng nh? ?i?u hòa 2 chi?u, radio, m?i thu?c, tay lái g?t gù, gh? n? cao c?p…. giúp cho ng??i
?i?u khi?n ph??ng ti?n có c?m giác tho?i mái khi tham gia giao thông.
H? th?ng l?p xe t?i IZ49 là lo?i l?p DRC, v?i kích th??c 7.00 -16 to b?ng l?p c?a chi?c xe Hyundai HD65 ngày x?a, ?i?u này ??m b?o cho chi?c
xe ch?u t?i t?t nh?t khi ?i trên ???ng, giúp chi?c xe an toàn tuy?t ??i.

Giá xe t?i IZ49 thùng kín 2T2 - DOTHANH IZ49-TK

Dothanh IZ49 TK (xe t?i iz49 thùng kín 2.2 t?n) ???c l?p ráp trên dây chuy?n hi?n ??i theo công ngh? Nh?t B?n, hình dáng nh? g?n, linh ho?t, t?i

2 / 4

IZ49 thùng kín 2.2 t?n - Giá xe t?i IZ49-TK | 2019

tr?ng 2,5 t?n - phù h?p v?n chuy?n nhi?u lo?i hàng hóa ? nh?ng tuy?n ph? nh? trong khu v?c n?i thành, ???ng nông thôn hay liên t?nh.
Dothanh IZ49 – Ch?t l??ng Nh?t cho ng??i Vi?t
Các lo?i thùng xe: IZ49 thùng kín 2.15 t?n, IZ49 thùng mui b?t 2.3 t?n, IZ49 thùng l?ng 2.3 t?n, IZ49 thùng ?ông l?nh 2.2 t?n .v.v.

??c ?i?m ngo?i th?t IZ49 thùng kín
Cabin l?t góc r?ng d? ki?m tra b?o d??ng, nhúng s?n ED
G??ng chi?u h?u tích h?p thêm g??ng c?u, có th? g?p l?i
H? th?ng ?èn chi?u sáng l?n, có ?èn s??ng mù
Remote khoá, m? c?a ?i?u khi?n t? xa

??c ?i?m n?i th?t xe t?i IZ49 thùng kín
Cabin r?ng rãi v?i 3 gh? ng?i có dây ?ai an toàn, gh? lái ???c trang b? c? c?u tr??t - ng?.
H? th?ng tablo có thi?t k? sang tr?ng, ??ng b?
Tay lái g?t gù
H? th?ng gi?i trí: radio, USB, th? nh?.
Ng?n ??ng ?? r?ng rãi
Kính ch?nh ?i?n ti?n l?i

??c ?i?m hi?u su?t xe t?i IZ49 thùng kín 2.2 t?n ?ô Thành Hyundai 2.5 t?n
Khung g?m có k?t c?u v?ng ch?c, tr?c Các – ??ng l?n, ??m b?o s? an toàn. L?p xe l?n theo tiêu chu?n 7.00 – 16: giúp xe cân ??i, ch?u
???c t?i tr?ng cao.
Công ngh? TCI t?ng công su?t ??ng c?. Công ngh? CRDi ti?t ki?m nhiên li?u, thân thi?n môi tr??ng
H?p s? c? khí, 5 s? ti?n 1 s? lùi, nh?p kh?u ??ng b? v?i ??ng c?
H? th?ng treo – c?u xe Linh ki?n ???c nh?p kh?u ??ng b?. Thi?t k? v?ng ch?c, có th? ch?y trên m?i cung ???ng
H? th?ng phanh tang tr?ng thu? l?c 2 dòng, tr? l?c chân không
Phanh khí x? h? tr? r?t t?t cho l?c phanh khi ch?y ???ng nhi?u ?èo d?c

Thông s? k? thu?t xe t?i iz49 thùng kín 2.2 t?n
S? lo?i
Tr?ng l??ng
Tr?ng l??ng toàn b?
T?i tr?ng
Tr?ng l??ng b?n thân
S? ch? ng?i
Dung tích nhiên li?u

DOTHANH IZ49 TK
4990 kg
2150 kg
2645 kg
3 ng??i
80 lít

Kích th??c xe t?i iz49 ?ô thành thùng kín 2,5 t?n
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Kích th??c t?ng th? D x R x C (mm)
Kích th??c lòng thùng hàng D x R x C/TC (mm)
Chi?u dài c? s?
V?t bánh xe tr??c / sau
Kho?ng sáng g?m xe

6000 x 1930 x 2760 mm
4210 x 1790 x 1775 mm
3360 mm
1385-1425 mm
220 mm

??ng c? - truy?n ??ng xe t?i 2,5 t?n ?ô thành iz49
Ki?u ??ng c?
Lo?i
Dug tích xy lanh
Công su?t l?n nh?t
Mô men xo?n l?n nh?t
Ki?u h?p s?

JE493ZLQ4
Diesel 4 k?, 4 xy lanh, th?ng hàng, phun nhiên li?u tr?c ti?p, t?ng áp,
làm mát b?ng n??c
2771 cc
107-3400 PS/rpm
260/2000 N.m/rpm
JC528T8, c? khí, 5 s? ti?n + 1 s? lùi

H? th?ng phanh xe t?i thùng kín ?ô thành iz49 2.2 t?n
Phanh chính
Phanh ??
Phanh khí th?i

Tang tr?ng, th?y l?c 2 dòng, tr? l?c chân không
Tang tr?ng, c? khí, tác ??ng lên tr?c th? c?p c?u h?p s?
Phanh b?ng ???ng khí th?i c?a ??ng c?

Các h? th?ng khác xe t?i iz49 thùng kín
Ly h?p
H? th?ng lái
H? th?ng treo
Máy phát ?i?n
?c-quy
C? l?p/ công th?c bánh xe

??a ma sát khô, d?n ??ng th?y l?c
Tr?c vít ecu-bi, tr? l?c th?y l?c
Ph? thu?c, nhíp lá, gi?m ch?n th?y l?c
14V x 80A
12V - 80Ah
4.00 - 16/4 x 2R

Tính n?ng ??ng l?c h?c
Kh? n?ng v??t d?c l?n nh?t (%)
T?c ?? l?n nh?t (km/h)
Bán kính quay vòng nh? nh?t

36.0
100
7

M?i chi ti?t vui lòng liên h? 0937-232-829

Video Xe t?i IZ49 euro 4

Nh?n xét
Th? sáu, 18 Tháng 5 2018
xe t?i hyundai giá t?t c?nh tranh, ph?c v? t?n tình chu ?áo
Nguy?n Hoàng
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