
Xe ben HD65 2.5 t?n ô tô t?i t? ?? 2T5
 

Xe ben hd65 hyundai ?ô Thành

  

Xe ben 2.5 t?n, xe ben hyundai, xe ben 2t5, xe t?i t? ??, ô tô t?i t? ??, xe t?i thùng ben 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Hyundai HD xin g?i tói quý khách hàng b?ng thông s? k? thu?t xe t?i ben 2,5 t?n hyundai hd65 dòng v?i mong mu?n t?o ?i?u ki?n cho quý khách
hàng l?a ch?n dòng xe ben 2,5 t?n hyundai hd65 có ch?t l??ng t?t nh?t v?i giá c? phù h?p nh?t, ph??ng th?c thanh toán nhanh g?n khi mua xe
t?i ben 2,5 t?n hyundai hd65 .

?? ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng xe t?i ben 2.5 t?n hyundai hd65 2T5 ô tô t?i t? ?? c?a quý khách hàng ngày càng cao, Công ty chúng tôi không
ng?ng n? l?c ?? c?i ti?n, cung c?p cho th? tr??ng các dòng xe t?i ben 2,5 t?n hyundai hd65 cùng ch?ng lo?i xe t?i 2.5 t?n hyundai HD65 2T5
chassis, xe t?i hyundai HD65 2,5 t?n thùng l?ng, xe t?i t? ?? hyundai HD65 2,5 t?n thùng benz v?i m?u ki?u dáng ??p n?i th?t sang tr?ng - Ch?t
l??ng cao ???c khách hàng kh?ng ??nh thuong hi?u và ???c ng??i tin dùng nh?t hi?n nay ?ó là dòng xe t?i ben 2,5 t?n hyundai hd65.

Hình ?nh XE T?I XE BEN 2.5 T?N HYUNDAI HD65
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THÔNG S? K? XE T?I XE BEN 2,5 T?N HYUNDAI HD65

Nhà máy s?n xu?t l?p ráp : CÔNG TY C? PH?N Ô TÔ ?Ô THÀNH

S?n ph?m : Ô TÔ T?I (CÓ MUI)

Nhãn hi?u : HYUNDAI 

S? lo?i : MIGHTY HD65/DT-TBH

Lo?i hình l?p ráp : CKD nh?p kh?u 100% 

Màu s?n : Xanh – Tr?ng 

S? khung : ?óng Trong n??c 

S? máy : ?óng t?i n??c ngoài

Kh?i l??ng b?n thân : 2.950 kg 

Th? tích lam vi?c c?a ??ng c? : 3.907 Cm3 

Kh?i l??ng chuyên ch? theo thi?t k? : 1.750 Kg

Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép tham gia giao thông : 1.750 Kg (vào thành ph?) 2.400 Kg (không và thành ph?)
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Kh?i l??ng toàn b? cho phép tham gia giao thông : 4.995 Kg

S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i

Kích th??c : dài x r?ng x cao : 6.215 x 2.195 x 3.020 mm

Kích th??c l?t lòng thùng : 4.410 x 2.065 x 2.050 mm theo quy cách xe t?i ben 2,5 t?n hyundai hd65 

Chi?u dài c? s? : 3.375 mm

Công th??c bánh xe : 4 x 2

Ki?u ??ng c? : D4DB-D lo?i : 4 k?, xi lanh th?ng hàng , t?ng áp

Lo?i nhiên liêu : D?u Diesel

C? l?p : 7.00 – R16

QUY CÁCH THÙNG XE BEN 2,5 T?N HYUNDAI HD65

1. Vách ngoài : Inox 430 dày 0.6 zem c?a xe t?i ben 2,5 t?n hyundai hd65 
2. Vách trong : tôn m? k?m dày 0.6 zem
3. ?à d?c : U100 2 cây, b?ng s?t ??nh hình dày 4 ly c?a xe t?i ben 2,5 t?n hyundai hd65 
4. ?à ngang : U80 13 cây, b?ng s?t ??nh hình dày 3 ly
5. Sàn xe : b?ng s?t s?n ch?ng r? dày 2,5 ly
6. C?a sau : m? theo d?ng container ch? dành riêng cho xe t?i ben 2,5 t?n hyundai hd65 
7. Tay khóa thùng xe : b?ng Inox 430
8. Vè xe : Inox 430 theo xe dành cho xe t?i ben 2,5 t?n hyundai hd65 
9. C?n hông c?m sau : b?ng s?t s?n ch?ng r?

B?N V? THÙNG XE BEN 2,5 T?N HYUNDAIHD65 THEO C?C ??NG KI?M VI?T NAM C?P PHÉP

N?u quý khách ?ang có nhu c?u mua xe m?i ho?c thay ??i xe t?i ben 2,5 t?n hyundai hd65, ?? kinh doanh v?n t?i mà ch?a bi?t ch?n mua s?n
ph?m xe t?i ben 2,5 t?n hyundai hd65 mà ch?a ?? ngu?i tài chính thì khach ??ng phân vân hay do d? hãy ?i?n v?i HYUNDAI TH? ??C ?? ???c t?
v?n v? xe t?i ben 2,5 t?n hyundai hd65  h? tr? v? ngu?n tài chính.

Nh?n xét

Ch? nh?t, 29 Tháng 7 2018 

??i lý bán xe t?i t? ??, thùng benz ch?t l??ng cao, giá thành t?t, ph?c v? t?n tình chu ?áo. Có bán tr? góp, lãi su?t ?u ?ãi, tr? tr??c th?p,
cho vay dài h?n.

Nguy?n Hoàng 
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