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Xe ben HD210

  

Hyundai hd 210 nh?p kh?u nguyên chi?c t? nhà máy Hyundai Motor, ??ng c? D6DA m?nh m?. Th? tích thùng 3,36 m3 

?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 thùng ben Hyundai HD120 nh?p kh?u nguyên chi?c ?ã kh?ng ??nh ???c th??ng hi?u hàng ??u trong su?t th?i gian qua trên th? tr??ng Vi?t
Nam.
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Xe thùng t?i t? ?? 5 t?n v?i ki?u dáng thi?t k? có n?m gi??ng n?m ? phía sau gh? lái, t?o nên không gian r?ng rãi tho?i mái và ??y ti?n nghi. Giúp
tài x? v?n hành luôn trong tình tr?ng không bi?t m?t m?i trên su?t hành trình c?a xe.

Ngoài ra bên trong cabin xe Hyundai thùng ben 5 t?n còn ???c trang b? máy l?nh công su?t cao, qu?t gió, ??ng h? hi?n th? ?a ch?c n?ng, h?
th?ng âm thanh Radio AM/FM, tay lái tr? l?c, cupbo ?? ?èo, kính b?m ?i?n, thi?t b? ?èn báo r?, dây ?ai an toàn 3 ?i?m, t?m ch?n n?ng.

Cabin là lo?i cabin l?t, góc l?t ??n 45 ??, d? dàng thao tác b?o trì, s?a ch?a. 

C?u phía sau xe thi?t k? c?u l?n, c?u th?t t?ng kh? n?ng ch?u t?i cao, t?ng kh? n?ng bám ???ng trên m?i ??a hình. ?ây là ??c ?i?m n?i b?t c?a
dòng xe t?i n?ng Hyundai nh?p kh?u nguyên chi?c.

Ngo?i th?t c?a Xe t?i Hyundai thùng ben HD120: V?i thi?t k? ?u vi?t, kính chi?u h?u ???c thi?t k? h? tr? t?i ?a kh? n?ng quan sát góc mù phía
tr??c và bao quát phía sau, chùm ?èn pha kép x?p ch?ng t?ng kh? n?ng chi?u sáng tuy?t v?i k?t h?p c?m ?èn xi nhan và ?èn s??ng mù giúp xe
??t ???c ?? an toàn cao trong m?i ?i?u ki?n v?n hành
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Khách hàng có th? ch?n xe có 2 màu : Tr?ng và Xanh

Thông s? k? thu?t c? b?n

Hãng s?n xu?t: Hyundai
Xu?t x?: Hàn Qu?c
Tr?ng t?i: 5 T?n
T?ng tr?ng t?i: 12.400 kg
Kích th??c t?ng th?: 5.860 x 2.220 x 2.580 mm (dài x r?ng x cao)
Kích th??c thùng: mm (dài x r?ng x cao)
Dung tích xy lanh: 7.545 cm3
H?p s?: M6S6, 6 s? ti?n, 1 s? lùi
H? th?ng phanh: D?ng tang tr?ng, m?ch kép th?y l?c, có tr? l?c chân không
L?p xe: 8.25R 16 – 18PR 245/70R19.5,133/131(D6DA19OPT)
Ki?u ca bin: Cabin có gi??ng n?m
H? th?ng tr? l?c: Có
Tiêu chu?n khí th?i: Euro II
Màu xe: Tr?ng, xanh
Ph? ki?n kèm theo: L?p d? phòng, S? b?o hành, ?? ngh? s?a xe
Tình tr?ng: M?i 100%
B?o hành: 36 tháng 100.000 Km.

Nh?n xét

Th? ba, 10 Tháng 9 2019 

Ngoài vi?c trang b? 3 tr?c c?c linh ho?t, thì xe t?i Hyundai HD210 còn áp d?ng ki?u thi?t k? sát xi 2 l?p, giúp t?ng ?? b?n c?a xe và kh?
n?ng ch?u t?i t?t nh?t.

Nguy?n Hoàng 
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