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Mô t? 

Gi?i thi?u xe ben HD99

B?n là m?t ch? ??u t? xây d?ng ?ang ?au ??u v?i vi?c ch?n mua xe ben ?? ph?c v? cho vi?c chuyên ch? nguyên v?t li?u? B?n không
bi?t nên ch?n lo?i xe nào ?? mang l?i hi?u qu? kinh t? h?n? D??i ?ây là m?t s? kinh nghi?m ch?n mua xe ben h?u ích cho các cá nhân,
doanh nghi?p.

Xe ben là m?t lo?i xe t?i có thùng và ??ng c? ?i?u khi?n t? ??. ?ây là lo?i xe ???c ng??i ??c ch? t?o thành công n?m 1885. V?i m?u mã, kích c?
?a d?ng, ??ng c? s? d?ng d?u diezen, tr?ng t?i l?n, giá c? phù h?p, chuyên dùng ?? v?n chuy?n v?t li?u n?ng, dòng xe này ?ã tr? thành m?t
ph??ng ti?n ph? bi?n trong n?n kinh t? n?ng ??ng, ?òi h?i s? v?n chuy?n hàng hóa, v?t li?u nhanh và ti?t ki?m.

?? ch?n ???c m?t chi?c xe ben t?t, giá c? ph?i ch?ng, b?n ph?i cân nh?c và xem xét nhi?u y?u t? nh?: ngân sách, m?c ?ích s? d?ng, lo?i xe có
tr?ng t?i l?n hay nh?, ki?m tra máy móc xe. D??i ?ây là m?t s? kinh nghi?m mua nhanh chúng tôi góp ý cho b?n.

 

Kinh nghi?m vàng l?u ý khi mua xe ben

?? mua ???c m?t chi?c xe ben mà v?n ?áp ?ng ???c nh?ng yêu c?u v? ch?t l??ng c?n thi?t thì b?n nên b? túi cho mình nh?ng kinh
nghi?m sau ?ây.

??u tiên tr??c khi mu?n mua xe, b?n c?n cân nh?c và ??c tính ??y ?? các y?u t? v? ngân sách, lo?i xe, m?c ?ích s? d?ng, t?i tr?ng, ??ng
c?… Mua xe ben tr? góp là gi?i pháp ???c ng??i tiêu dùng l?a ch?n trong ?i?u ki?n tình hình tài chính hi?n t?i ch?a ??, nh?ng nhu c?u mua xe
kinh doanh ?ang c?n thi?t. Tuy nhiên, c?n ??m b?o r?ng b?n có kh? n?ng chi tr? cho toàn b? giá tr? c?a chi?c xe và ??c bi?t khi mua m?t chi?c
xe ben m?i b?n s? không ph?i lo ??n chi phí phát sinh liên quan ??n v?n ?? b?o d??ng, s?a ch?a h? h?ng… Thông th??ng, b?n c?n chi kho?ng
150 tri?u ??ng n?u mu?n mua m?t chi?c xe ben m?i 100%, Giá ph?i tr? hoàn ch?nh cho chi?c xe ben có th? tùy bào t?ng ??n v? bán hàng,
nh?ng ??i v?i chính sách bán hàng t?i Xe t?i Hyundai HD thì ?u th? luôn thu?c v? phía khách hàng.
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Ngu?n ngân sách d? ki?n

?? mua m?t chi?c xe ben, b?n c?n chu?n b? ??i v?i xe hoàn toàn m?i thì giá s? dao ??ng t? 300 tri?u ??ng/chi?c ??n 900 tri?u ??ng/chi?c tùy
theo tr?ng t?i xe là cao hay th?p.

Ngoài ra b?n còn ph?i d? trù m?t ngu?n chi phí không nh? ??i v?i xe m?i nh?: phí tr??c b?, thu? GTGT, b?o hi?m xe…

B?NG TÍNH GIÁ L?N BÁNH XE BEN HD99
1. Chí phí ??ng ký xe có biên lai/ch?ng t?: 2. Chí phí khác không ch?ng t?:
Thu? tr??c b? (2% giá tr? xe) 12.000.000 Phí ??ng ký, khám xe 1.200.000
Phí bi?n s? 500.000 Phí ??ng ki?m 500.000
Phí ??ng ki?m l?u hành 370.000 Phí n?p thu? tr??c b? 200.000
Phí ???ng b? (1 n?m) 3.240.000 C?t dán ch?, bi?n s? 500.000
B?o hi?m trách nhi?m dân s? 926.000 G?n bi?n s? 200.000
T?ng c?ng 12.230.000 Chi phí ??ng ký t?m (n?u có) 2.400.000
Ghi chú: Gi?y ?? ngh? này ch? có giá tr? l?u hành n?i b?!
Phí b?o hi?m thân v? (b?o hi?m v?t ch?t) là b?o hi?m l?a ch?n, quý khách không có nhu c?u có th? không l?a ch?n. Thu? tr??c b? g?n c?u h?n
2% so v?i xe t?i thùng

Nh? v?y, giá xe ben HD99 khi ??n tay ng??i mua xe công thêm các chi phí khác, vì v?y ?? ??m b?o giá xe ben HD99 chính xác, quý khách vui
lòng g?i ngay 0937232829 | Ph?m ??t ?? nh?n báo giá chi ti?t.

M?c ?ích s? d?ng

M?t l?i khuyên h?u ích cho b?n là c?n xác ??nh rõ m?c ?ích s? d?ng, lo?i hàng hóa hay v?t li?u chuyên ch?, tr?ng t?i t?i ?a mà b?n mu?n v?n
chuy?n cho m?t chuy?n xe là bao nhiêu. Xác ??nh rõ nh?ng y?u t? trên, b?n s? không b? do d? khi ph?i ngh? xem nên mua xe tr?ng t?i bao
nhiêu t?n là phù h?p, xe nào ?? ti?t ki?m nhiên li?u t?i ?a, xe hãng nào là uy tín... Và N?u l?a ch?n xe ben HD99 hãng Hyundai thì b?n s? hoàn
toàn yên tâm v? ch?t l??ng, ít h?ng v?t và chi phí s?a ch?a.

Nh?ng ?i?u c?n l?u ý khi mua xe ben

Trên th? tr??ng mua bán TP.HCM, nh?ng dòng xe công - nông nghi?p, chuyên d?ng v?n chuy?n c?ng r?t ?a d?ng v?i nhi?u ki?u dáng, ?a d?ng
v? th??ng hi?u nh?: Huyndai, Thaco Forland, Veam, Tr??ng H?i, Hino… Nh?ng th??ng hi?u Hyundai là m?t th??ng hi?u toàn c?u, xe t?i Hyundai
luôn ???c bình ch?n ch?t l??ng cao, nhi?u ng??i tin dùng. Vì v?y, xe ben HD99 xét v? ki?u dáng và th??ng hi?u ??u x?ng ?áng ?? quý khách l?a
ch?n.

Hãng s?n xu?t, xu?t x?

B?n nên tìm hi?u k? v? chi?c xe mình có ý ??nh mua ?? tìm ???c hãng s?n xu?t uy tín, m?c ?? ph? bi?n cao, thu?n ti?n trong vi?c thay th? s?a
ch?a khi c?n thi?t. M?t s? g?i ý cho b?n nh?: hãng xe Veam (Vi?t Nam), xe t?i ben Kia, Huyndai (Hàn Qu?c), hãng Hino (Nh?t B?n)…

Xu?t x? c?a xe ben HD99 là t? nhà máy ?ô Thành, v?i toàn b? linh ki?n nh?p t? Hàn Qu?c, quy trình l?p ráp theo tiêu chu?n Hyundai toàn c?u.
Vi?c nh?p linh ki?n v? l?p ráp theo dây chuy?n công ngh? Hyundai Korea giúp giá xe ben HD99 gi?m h?n so v?i vi?c nh?p nguyên chi?c v? n??c
và ch?t l??ng cao ?? c?nh tranh v?i các dòng xe ben 5 kh?i khác trên th? tr??ng.
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Xe t?i Hyundai HD - ??n v? chính th?c cung c?p xe t?i hyundai ra th? tr??ng v?i ??y ?? d?ch v? tiêu chu?n Hyundai toàn c?u t?i Vi?t Nam

Tr?ng t?i xe ben HD99 là 6 t?n thùng 5 kh?i

Tr?ng t?i xe là kh?i l??ng hàng hóa t?i ?a mà xe có th? ch? ???c trong ?i?u ki?n an toàn. N?u b?n s? d?ng xe có tr?ng t?i th?p nh?ng v?n chuy?n
v??t quá tr?ng t?i thì s? r?t nguy hi?m. Vì v?y, b?n hãy cân nh?c th?t k? khi quy?t ??nh ch?n mua lo?i xe có tr?ng t?i l?n hay nh?.

N?u m?c ?ích c?a b?n là ph?c v? kinh t? gia ?ình thì có th? ch?n mua lo?i xe t? 1,5 ??n 5 t?n v?i m?c giá t? 300 tri?u ??ng/chi?c ??n 500 tri?u
??ng/chi?c. N?u b?n ch?n xe ben ph?c v? cho doanh nghi?p xây d?ng thì có th? ch?n các dòng xe tr?ng t?i l?n t? 5 t?n tr? lên.

??i v?i xe ben Hyundai hi?n nay th? tr??ng ?ang bán các s?n ph?m m?i nh?t: Xe ben porter 150 1.5 t?n, xe ben Hyundai N250 2.5
t?n, xe ben IZ65S 2.0 t?n, xe ben HD65 2.5 t?n, Xe ben HD99 6.5 t?n ..v.v

Kích th??c thùng xe ben

?ây c?ng là m?t tiêu chí quan tr?ng c?n b?n xem xét k?, kích th??c thùng xe ???c thi?t k? cao và r?ng, cân ??i v?i kích th??c t?ng th?, s? giúp
b?n ch? ???c nhi?u hàng hóa h?n.

L?u ý th? hai vô cùng quan tr?ng khi mua xe ben Hyundai tr? góp ?ó là b?n ph?i bi?t rõ ngu?n g?c xu?t x? c?a chi?c xe ben ??nh mua, tránh
g?p ph?i các ??n v? trung gian, mô gi?i, ??i giá, lãi su?t cao .v.v.. và ph?i yêu c?u ???c xem ??y ?? gi?y t? ki?m ??nh… ch?ng minh chi?c xe có
ngu?n g?c rõ ràng. B?n nên tìm mua ? nh?ng ??i lý uy tín, n?i ti?ng v? mua bán xe ben Hyundai trên th? tr??ng hay t?t nh?t là mua thông qua
ng??i quen gi?i thi?u ?? xác th?c ???c tính chính xác và ??y ?? thông tin v? lo?i xe ?ó.

Khi b?n mua xe m?i, chi?c xe c?a b?n s? ???c cam k?t b?o hành t? nhà s?n xu?t hay ??i lý n?i cung c?p xe.

V? n?i th?t, hãy quan sát toàn b? thân xe, thùng xe hay l?p xe xem có bi?u hi?n nào b?t th??ng hay không. Ngoài vi?c quan sát b?n c?ng c?n
v?n hành m?t s? b? ph?n ?? xem chúng ho?t ??ng nh? th? nào, ví d? nh? loa, ?èn ca bin, máy l?nh, CD… hay th?m chí là v? trí gh? ng?i và lái th?
xe n?u c?n.

Hãy yêu c?u ng??i bán xe cho b?n ???c ch?y th? trong m?t ph?m vi nh?t ??nh nào ?ó ?? xem xét s? v?n hành c?a xe. Lái th? trên càng nhi?u
??a hình ph?c t?p càng t?t, ?i?u ?ó giúp b?n nh?n bi?t ??ng c? c?a xe có ho?t ??ng ?n ??nh, êm m??t và tr?n tru không. Trong lúc lái xe, b?n
nên nghe th? xem có ti?ng ??ng l? phát ra t? ??ng c? hay không ?? xem xét ?ánh giá tình hình ho?t ??ng th?c t? c?a ??ng c? xe. C?m th?y có
?i?u gì b?t ?n hãy nói ngay v?i ng??i bán xe ?? tìm hi?u nguyên nhân và ??a ra quy?t ??nh ?úng ??n.
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Xe ben HD99 c?a Hyundai là s? l?a ch?n ?úng ??n

Thùng Xe Ben Hyundai HD99 t?i 6 T?n thùng 5 kh?i ???c ?óng t?i nhà máy Hyundai ?ô Thành.
Thùng ???c ?óng v?i k?t c?u thép 3 li, U ?úc 4 li, sàn 4 li tiêu chu?n xe ben qu?c t?.
?à ngang U80 ngang theo thùng
?à d?c U100 có 2 cây ch?y d?c theo thùng xe.
C?n hông, c?n sau, vè, b?n l? nh?p v?t li?u t? máy thép Hòa Phát - Bình D??ng

B? ph?n c?a xe ben HD99 Hyundai

Khác v?i các lo?i thi?t b? công ngh? hay các ?? dùng gia d?ng, xe t?i là m?t ph??ng ti?n di chuy?n v?i vi?c chia ra t?ng b? ph?n theo nhi?m v?
mà nó ??m nh?n. Nó có r?t nhi?u b? ph?n khác nhau, song chúng ta có th? gôm các b? ph?n thành các nhóm b? ph?n có cùng ch?c n?ng ?? có
th? d? dàng ph?n lo?i b? ph?n trên xe t?i ben HD99.

Các b? ph?n n?i th?t xe ben HD99

B? ph?n ?i?u khi?n xe

V?i b? ph?n này, thì m?t chi?c xe t?i s? bao g?m:

Hai chân ga, m?t chân côn, m?t ??ng h? ?o nhiên li?u, m?t ?òng h? ?o nhi?t ??, c?n s?, tay phanh, công t? mét ?o s? ???ng ?ã ch?y, bánh lái ??
lái xe, và ?èn c?nh báo
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Các b? ph?n máy móc

Các b? ph?n này bao g?m:

Pin ?c quy, phanh, chân côn, ??ng c?, dây ?ai kéo qu?t, khí x?, ?ng x?, h?p s?, ?? máy, máy l?nh, Buji ô tô, c?n g?t n??c, và c?n g?t n??c s? ít.

B? ph?n ?èn và g??ng c?a xe t?i.

Các lo?i ?èn và g??ng trên xe t?i nh? sau:

?èn phanh, ?èn báo s? c?, ?èn pha, ?èn xi nhanh, g??ng chi?u h?u ngoài, ?èn xi nhanh và g??ng chi?u h?u trong.

B? ph?n h?u ích trên xe t?i.

Nó s? bao g?m các b? ph?n nh? ?i?u hòa, b? ph?n t? ??n, b? ph?n khóa trung tâm, b? ph?n th? công, b? ph?n ??nh v? v? tinh ( n?u có).

??c tr?ng c?a dòng xe t?i Hyundai, n?i th?t xe ben HD99 t?i 6 T?n thùng 5 kh?i ???c trang b? gh? n? cao c?p c?c êm ái, máy l?nh
nh?p KOREA, khoang cabin r?ng rãi t?o c?m giác thông thoáng khi lái xe. B?ng ?i?u khi?n trung tâm Tablo bao g?m máy l?nh qu?t gió theo xe,
radio RM, h? th?ng ?i?u khi?n r?a kính, s?c ?i?n tho?i trên xe,  tay lái tr? l? g?t gù thêm các tính n?ng ?i?u khi?n ?èn ngay trên vô l?ng. B? ??
ngh? bao g?m con ??i, tay quay, chìa kháo m? t?c kê, tu?c n? vít. h? th?ng kính b?m ch?nh ?i?n t? ??ng. Ngoài ra, xe ben HD99 có nh?ng
?i?m n?i b?t nh?: cabin ???c thi?t k? r?ng rãi h?n, cabin ???c thi?t k? v?i g?c nghiêng ??n 50 ?? giúp ki?m tra ??ng c? ???c d? dàng h?n, h?
th?ng gi?m s?c cabin bán treo giúp mang l?i c?m giác êm ái khi v?n hành xe.

Các b? ph?n ngo?i th?t xe ben HD99

các b? ph?n khác trên xe t?i bao g?m: ?ng ten, gh?, n?p thùng xe ( n?u có), thùng xe, hãm xung, bình nhiên li?u, ng?n ch?a các ?? nh?, bi?n s?
xe, dây an toàn, bánh xe d? phòng, bánh xe, c?a s? xe, kính ch?n gió

V? ngo?i th?t xe ben HD99 5 kh?i 6 t?n ???c thi?t k? theo d?ng khí ??ng h?c Hyundai Mighty HD, m?t n? ga l?ng ???c thi?t k? l??i d?ng t?n
nhi?t, ??ng th?i v?i vi?c làm mát ??ng c? còn giúp ?i?u hòa nhi?t ?? trong n?i th?t cabin. C?m ?èn xe ben HD99 s? d?ng công ngh? ?èn pha
Halogen gi?ng nh? các dòng xe t?i n?ng ???c nh?p kh?u nguyên chi?c. Kính chi?u h?u thi?t k? ??p, g?n nh?ng l?i giúp tài x? quan sát t?t h?n.
Góc c?a m? ??n 70 ??, r?t d? dàng cho vi?c lên xu?ng cabin.

B? ph?n quan trong nh?t trên xe ben HD99
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Trên xe t?i s? có nhi?u b? ph?n khác nhau, và m?i b? ph?n s? giúp cho chi?c xe t?i thêm ph?n hoàn thi?n. Tuy nhiên, b? ph?n quan tr?ng nh?t
??i v?i xe t?i là ??ng c? c?a xe. ?ây chính là h? th?ng ho?t ??ng chính c?a xe t?i, có nó xe t?i m?i có th? d? dàng di chuy?n.

Trang b? cho xe ben HD99 ??ng c? Diesel Hyundai D4DB-D công su?t c?c ??i 120ps/ 2900rpm dung tích xi lanh 3907cc, ng??i lái s? c?m giác
s? m?nh m? c?u ??ng c? nh?ng v?n ti?t ki?m ???c nhiên li?u tiêu th?. ??ng c? này ???c nhà máy ?ô Thành nh?p kh?u c?a Hyundai Hàn Qu?c.
Khung g?m xe ben HD99 c?ng ???c nh?p kh?u t? Hàn Qu?c, v?i thép ???c x? lý nhi?t, công ngh? gia công t?t nh?t t?o s? ?àn h?i c?ng nh? ch?u
l?c t?t nh?t cho xe. ?? t?o s? linh ho?t c?ng nh? thu?n ti?n cho vi?c s?a ch?a, xe ben HD99 còn ???c b? trí thùng d?ng c? ?? b? ph? tùng.

C?u t?o v? g?m xe t?i ben theo tiêu chu?n

H? th?ng truy?n l?c

Dùng ?? truy?n mô men quay t? ??ng c? ??n các bánh xe ch? ??ng

Ly h?p : ???c ??t gi?a ??ng c? và h?p s?, dùng ?? truy?n ho?c ng?t truy?n ??ng ??n h?p s? trong nh?ng tr??ng h?p c?n thi?t ( khi kh?i ??ng, khi
chuy?n s?, khi phanh )

G?m ly h?p m?t ??a và ly h?p nhi?u ma sát

H?p s?: H?p s? dùng ?? truy?n và thay ??i momen t? ??ng c? ??n bánh xe ch? ??ng, c?t truy?n ??ng t? ??ng c? ??n bánh xe ch? ??ng và ??m
b?o ô tô chuy?n ??ng lùi

Ty ben HD99

???c nh?p t?i Hàn Qu?c v?i ???ng kính Xylanh 12.5
???ng kính c?n ??y xy lanh 7 cm/kg
Áp xu?t làm vi?c 160 kg/cm
Hành trình làm vi?c 45 cm/kg
S? vòng quay l?n nh?t 2000 vòng/phút

B?m th?y l?c ben HD99

B?m th?y l?c nh?p hàn Qu?c.
L?u l??ng 32 cm kh?i/ vòng
Áp su?t làm vi?c 160 kg/cm

Nh?ng chú ý khi thao tác c?n s?

Tr??c khi kh?i ??ng ??ng c? ph?i v? s? o
Khi chuy?n s? ph?i ??p côn d?t khoát
M?t nhìn th?ng không ???c nhìn xu?ng bu?ng lái
Khi ??i t? s? ti?n sang s? lùi ho?c ng??c l?i c?n ph?i cho xe d?ng h?n m?i ???c thao tác

Truy?n ??ng các ??ng

Dùng ?? truy?n mô men xo?n gi?a các tr?c không cùng n?m trên m?t ???ng th?ng và góc l?ch tr?c luôn thay ??i trong quá trình chuy?n
??ng

C?u ch? ??ng g?m : V? c?u ch? ??ng, truy?n l?c chính, vi sai và bán tr?c

Vi sai là c? c?u có hai b?c t? do : Các bánh r?ng hành tinh vòng quay quanh tr?c ch? th?p
Các bánh r?ng hành tinh quay quanh ???ng tâm c?a các bán tr?c
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H? th?ng chuy?n ??ng

Khung xe ben HD99 r?t ch?c ch?n: Khung xe ?? l?p ??t các c?m t?ng thành c?a ô tô xe t?i. ?? toàn b? tr?ng l??ng và ti?p nh?n l?c kéo, l?c
phanh và l?c ngang trong quá trình ô tô chuy?n ??ng.

H? th?ng treo xe ben hd99 ??m b?o t?t trong m?i cung ???ng: Dùng ?? n?i ?àn h?i khung v? v?i các c?u

Bánh xe và l?p xe ben HD99 là 8.25 - 16R ?áp ?ng t?i tr?ng 10 t?n: Bánh xe ?? bi?n chuy?n ??ng quay c?a ??ng c? thành chuy?n ??ng t?nh ti?n
c?a ô tô, ??ng th?i góp ph?n làm t?ng ?? êm d?u khi ô tô chuy?n ??ng.

H? th?ng ?i?u khi?n:

H? th?ng lái : Dùng ?? thay ??i h??ng chuy?n ??ng ho?c gi? cho ô tô chuy?n ??ng ?n ??nh theo h??ng xác ??nh c?a ng??i lái

Nh?ng chú ý khi lái xe

-Không nên ?ánh lái khi xe d?ng t?i ch? vì t?i tr?ng l?n d? làm h? h?ng các chi ti?t trong h? th?ng lái và l?p nhanh mòn.

-Trong khi xe ch?y không nên ?ánh lái quá g?p, ??c bi?t là khi ???ng tr?n vì xe d? b? tr??t ngang ho?c b? l?t r?t nguy hi?m.

-Tr??ng h?p xe ?ang ch?y mà b? n? l?p ( nguy hi?m h?n là l?p c?a bánh d?n h??ng) c?n ph?i gi?m t?c ?? và gi? ch?t tay lái cho xe ?i ?úng h??ng
??n khi d?ng l?i.

N?u áp su?t h?i hai bánh d?n h??ng không ??u nhau thì tay lái s? b? xô v? m?t phía

H? th?ng phanh ABS xe ben HD99 an toàn cao: Dùng ?? gi?m t?c ??, d?ng chuy?n ??ng c?a xe t?i và gi? cho xe ô tô ??ng yên trên d?c. Bao
g?m phanh d?u và phanh khí nén

Xe ben HD99 ?áp ?ng quy ??nh chi?u dài, chi?u r?ng, chi?u cao cho xe t?i 2019

Theo quy ??nh c?a b? giao thông v?n t?i và theo QCVN 09 : 2015/BGTVT do C?c ??ng ki?m Vi?t Nam biên so?n, B? Khoa h?c và Công
ngh? th?m ??nh, B? tr??ng B? Giao thông v?n t?i ban hành  theo Thông  t?  s?  87/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 n?m 2015. có
quy ??nh v? kích th??c c?a xe t?i nh? sau :

Chi?u dài: Không v??t quá chi?u dài xe quy ??nh d??i ?ây 

Lo?i ph??ng ti?n Chi?u dài l?n nh?t (m)
Xe t? ?? Có 02tr?c Kh?i l??ng toàn b? không v??t quá

5 t?n
5,0

Kh?i l??ng toàn b? t? 5 t?n tr? lên
nh?ng không v??t quá 10 t?n

6,0

Kh?i l??ng toàn b? t? 10 t?n tr? lên 7,0
Có t?ng s? tr?c b?ng 3 7,8
Có t?ng s? tr?c b?ng 4 9,3
Có t?ng s? tr?c b?ng 5 10,2

Xe khách n?i toa 20,0
Các lo?i xe khác 12,2

B: Quy ??nh chi?u r?ng cho xe t?i : Không quá 2.5 m

Chi?u r?ng toàn b? c?a thùng ch? hàng c?a xe t?i không ???c v??t quá  10% chi?u r?ng toàn b? c?a ca bin xe.

C: Quy ??nh chi?u cao cho xe t?i  : Không l?n h?n 4,0 m

Ngoài ra, ??i v?i các lo?i xe có kh?i l??ng toàn b? thi?t k? l?n nh?t không l?n h?n 5,0 t?n thì chi?u cao c?a xe, tr? ph?n nhô do l?p ?ng ten, c?t
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thu phát sóng ho?c các thi?t b? có k?t c?u t??ng t? nh?ng không ?nh h??ng ??n tính ?n ??nh c?a xe ô tô chuyên dùng ph?i ?áp ?ng quy ??nh

K?T LU?N

Nh? v?y, chi?c xe ben HD99 mang ??y ?? các tính n?ng ?u Vi?t c?a chi?c xe ô tô t?i t? ?? tiêu chu?n 2019-2020 và trong t??ng lai xa.

Xe ben HD99 là dòng xe ben l?p ráp n?i ??a ?ang hot nh?t trên th? tr??ng v?i t?i tr?ng cho phép ch? lên ??n 7 t?n. Giá thành c?ng không quá
cao so v?i các dòng xe nh?p kh?u nên ?ây c?ng là m?t s?n ph?m ph? bi?n ???c nhi?u khách hàng l?a ch?n.

Cabin HD99 c?a Hyundai ???c m? r?ng h?n nh?m mang ??n c?m giác thông thoáng và tho?i mái h?n cho ng??i lái ??c bi?t là khi di chuy?n liên
t?c trên ???ng dài và n?i th?t ti?n nghi ??y ??.

Mua xe ben HD99 quý khách hàng còn có c? h?i c?m nh?n h? th?ng gi?m s?c cho hành khách khi ngòi trên cabin là h? th?ng hai ??m cao su
d?u mang l?i s? nh? nhàng, êm ái cho c? hành khách và tài x? khi ng?i trên xe.

Tham kh?o thêm gi?i thi?u tính n?ng n?i th?t, ngo?i th?t t?i bài vi?t Xe t?i HD99 Hyundai ?ô Thành 6.5 t?n ?? bi?t thêm v? các ??c tính k? thu?t
và thông tin khác.

Thông s? k? thu?t xe ben HD99

C?n c? vào h? s? ??ng ký s? 0523/17/AH ngày 26.05.2017
Tiêu chu?n, quy chu?n k? thu?t áp d?ng QCVN 09 : 2015/BGTVT
C?n c? vào báo cáo k?t qu? ?ánh giá ?i?u ki?n ki?m tra ch?t l??ng s? 60018/17/01 ngày 14.04.2017
C?n c? vào báo cáo k?t qu? ki?m tra/ th? nghi?m s? 0424/ KQTN-TO/ 17 ngày 23.05.2017

C?c tr??ng c?c ??ng ki?m Vi?t Nam ch?ng nh?n

Lo?i xe Ô tô t?i t? ??
Nhãn hi?u DOTHANH MIGHTY HD99-D60
Mã s? khung RPPJD37BP*D 
Kh?i l??ng b?n thân 3.655 kg
Phân b? lên tr?c tr??c 1.845 kg
Phân b? lên tr?c sau 1.810 kg
S? ng??i cho phép ch? k? c? ng??i lái 03 ng??i
Kh?i l??ng hàng chuyên ch? theo thi?t k? 6.100 kg 
Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép tham gia giao thông 6.1 t?n 
Kh?i l??ng toàn b? theo thi?t k? 9.950 kg
Kh?i l??ng toàn b? cho phép tham gia giao thông 9.95 T?n
Phân b? lên tr?c tr??c 2.770 kg
Phân b? lên tr? sau 7.180 kg
Kích th??c xe Dài x R?ng x Cao 5.225 x 2.080 x 2.500 mm
Kho?ng cách tr?c 2.750 mm
Công th?c bánh xe 4x2
Ki?u ??ng c? D4DB-D 4 k?, 4 xy lanh th?ng hàng, t?ng áp
Th? tích làm vi?c 3.907 cm3
Công su?t l?n nh?t/ t?c ?? quay 80 kW/ 2900 vòng/ phút (120ps/2900rpm)
Lo?i nhiên li?u Diesel
C? l?p - l?p tr??c / sau 8.25 - 16R
Tên, ??a ch? c? s? s?n xu?t Công ty c? ph?n ô tô ?ô Thành
Tên, ??a ch? x??ng l?p ráp ?p ??t m?i, Xã Long Ph??c, Huy?n Long Thành, T?nh ??ng Nai
Ki?u lo?i xe nói phù h?p v?i QCVN 09 2015/BGTVT
V?t xe bánh tr??c / sau 1.665/1.495 mm 
H? th?ng lái Tr?c vít - ê cu bi, C? khí có tr? l?c th?y l?c
H? th?ng phanh
Phanh chính Tang tr?ng/ tang tr?ng, th?ng phanh th?y l?c có tr? l?c chân không
Phanh ph? Tác ??ng lên h? th?ng tr? l?c, c? khí
S? l??ng l?p tr?c I/II/III/IV/V 02/04/../../..
Kích th??c lòng thùng hàng 3200 x 1860 / 1725 x 810 / 725 mm
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Quý khách có nhu c?u mua xe ben HD99, báo giá xe ben hd99-d60 hãy ??n v?i Xe t?i Hyundai HD, Vui lòng g?i s? ?i?n tho?i 0937 23 28 29 |
Ph?m ??t ?? ???c t? v?n mua xe và nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi ??c bi?t.

M?c l?c

Gi?i thi?u xe ben HD99
Kinh nghi?m vàng l?u ý khi mua xe ben

Ngu?n ngân sách d? ki?n
M?c ?ích s? d?ng
Nh?ng ?i?u c?n l?u ý khi mua xe ben
Hãng s?n xu?t, xu?t x?
Tr?ng t?i xe ben HD99 là 6 t?n thùng 5 kh?i
Kích th??c thùng xe ben
Xe ben HD99 c?a Hyundai là s? l?a ch?n ?úng ??n

B? ph?n c?a xe ben HD99 Hyundai
Các b? ph?n n?i th?t xe ben HD99
Các b? ph?n ngo?i th?t xe ben HD99

B? ph?n quan trong nh?t trên xe ben HD99
C?u t?o v? g?m xe t?i ben theo tiêu chu?n
H? th?ng chuy?n ??ng
Nh?ng chú ý khi lái xe
Xe ben HD99 ?áp ?ng quy ??nh chi?u dài, chi?u r?ng, chi?u cao cho xe t?i 2019
K?T LU?N

Thông s? k? thu?t xe ben HD99

 

Nh?n xét

Th? ba, 12 Tháng 6 2018 

Xe ben HD99 m?i ???c thi?t k? không ch? ?áp ?ng nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa mà còn ti?n nghi, thân thi?n v?i môi tr??ng và r?t kinh
t?.

Nguy?n Hoàng 
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