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Xe ben Hyundai 75S 3.5 t?n - Xe ben 3T5

  

xe ben hyundai, xe ben 3t5, xe ben 75s, xe ben 4 tan, xe ben hd 75s 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? Giá tham kh?o 697.000.000 VN?
Mã hàng 75S- Benz
Hãng s?n xu?t Xe T?i Hyundai
Ch?ng lo?i Xe ben Hyundai
Dung tích ??ng c? 3933cc
Kích th??c thùng 4.900x2.050x380 (mm)
T?ng t?i tr?ng 7500 (kg)
T?i Tr?ng 3500 (Kg)

Kính th?a quý khách hàng!

M?i ?ây nh?t thì Thành Công Group, t?p ?oàn l?p ráp và s?n xu?t ô tô s? 1 Vi?t Nam ?ã chính th?c tung ra th? tr??ng m?u xe t?i t?m trung hoàn
toàn m?i c?a mình, ?ó là xe t?i Hyundai Mighty 75S.

V?i s? thành công v??t b?c khi cho ra các dòng xe nh? Hyundai 1t5 New porter H150 1.5 t?n, Xe T?i Hyundai New mighty N250 2T5 , thì gi?
?ây nhà máy Hyundai Thành Công ti?p t?c cho ra thêm 2 s?n ph?m ?ó chính là, Xe t?i hyundai mighty 110S 7 T?n, Xe t?i hyundai 3T5
mighty 75S 4 t?n.

Xe t?i Hyundai Mighty 75S có t?i tr?ng 3.9 T?n ??n 4.2 T?n, ???c l?p ráp trên dây chuy?n công ngh? hi?n ??i c?a nhà máy s?n xu?t và l?p
ráp xe th??ng m?i Thành Công. D??i s? giám sát ch?t ch? c?a các k? s? hàng ??u c?a t?p ?oàn ô tô Hyundai trong t?ng khâu, ??m b?o m?i s?n
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ph?m ra ??i ??t chu?n ch?t l??ng kh?t khe nh?t c?a t?p ?oàn ô tô Hyundai.

Tr??c ?ây chúng ta th??ng bi?t ??n v?i dòng xe t?i huynh ?ai 3.5 t?n c?a ?ô thành HD72 thì nay dòng này ?ã không còn n?a, mà thay vào ?ó
là dòng xe mang tên New mighty 75S c?a nhà máy hyundai thành công. ?ây là dòng xe nguyên b?n nh?t t?i hàn qu?c, Khi mà t?i hàn qu?c xe
t?i 4 t?n Hyundai 75S 3.5 t?n c?ng giông nh? t?i vi?t nam.

  

Xe ben Hyundai HD65 2.5 t?n 

  

Xe ben Daewoo 3 chân 15 t?n 10 kh?i 

  

Xe ben HD99 6 t?n 5 kh?i | Xe ben Hyundai 

  

Xe Ben IZ65S 5 t?n - IZ65S ben T?H 2 t?n | IZ65S GOLD 

   Xem thêm  

Trong t?i tr?ng phân khúc này. thì kho?ng 3.5 t?n - 4 t?n ?ang ???c c?nh tranh v?i các dòng xe nh? HINO 3.5 t?n, FUSSO 3.5 t?n và ISUZU 3.5
t?n. Tuy nhiên m?i dòng xe ??u có m?t phân khúc khác nhau, ?i?m m?nh và y?u c?ng khác nhau. Riêng dòng xe Hyundai 3.5 t?n 75S New
Mighty thì có nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i h?n h?n nh?.

- Ti?t ki?m nhiên li?u, xe có th? ch? t?i n?ng c?ng nh? kh? n?ng quá t?i t?t

- Xe ???c nh?p kh?u t? hàn qu?c, có ?? b?n g?n nh? là 30 n?m

- Giá c? c?ng vô cung ph?i ch?ng khi dang nang b?ng v?i các dòng xe nhu HINO, isuzu...

- Khi bán l?i c?ng r?t ít m?t giá , g?n nh? là không m?t giá so v?i dòng xe khác.

- Do xe có t?i tr?ng d??i 3.5 t?n nên b?n hoàn toàn có th? ?i ???ng c?m 3T5 , ch?y b?ng B2.

- Phí ???ng b? c?ng ch? b?ng xe 2 t?n, phí c?u ???ng cung th?.

Linh ki?n ???c nh?p kh?u 100% t? Hyundai, nên quý khách hoàn toàn yên tâm v? ch?t l??ng c?a s?n ph?m. Hyundai New Mighty 75S có ch?t
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l??ng t??ng ???ng v?i các dòng xe t?i Hyundai nh?p kh?u, và ???c phân ph?i r?ng rãi ra toàn ?ông Nam Á ch? không ch? riêng t?i Vi?t Nam. 

Xe có thi?t k? n?i b?t, n?i th?t ti?n nghi, ?i cùng v?i các tính n?ng an toàn, cùng v?i ?ó là ??ng c? th? h? m?i, giúp xe ho?t ??ng b?n b? và m?nh
m?, ít l?i v?t. Chính nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i này, ?ã làm nên th??ng hi?u xe t?i Hyundai HD vang danh kh?p toàn c?u.

Quý khách hàng ?ang quan tâm ??n dòng xe này, thì ??ng b? qua c? h?i c?c t?t ?? là m?t trong  nh?ng khách hàng s? h?u dòng xe này s?m
nh?t nhé. Hi?n t?i, xe ?ã v? t?i Showroom c?a Hyundai Thành Công chúng tôi v?i ??y ?? các lo?i thùng theo xe , ?óng chu?n t? nhà máy nh? : 

Xe t?i Hyundai Mighty 75S Sát – Xi
Xe t?i Hyundai Mighty 75S 4.2 T?n Thùng L?ng
Xe t?i Hyundai Mighty 75S 4.0 T?n Thùng Mui B?t
Xe t?i Hyundai Mighty 75S 3.9 T?n Thùng Kín
Xe t?i Hyundai Mighty 75S Thùng ?ông L?nh
Xe ben Hyundai 75S

D??i dây, chúng tôi xin g?i t?i quý khách t?ng quan nh?ng ?u ?i?m n?i b?t c?a chi?c xe t?i 4 t?n Hyundai New Mighty 75S hoàn toàn m?i t?
Hyundai Thành Công ?? quý khách tham kh?o: 

?u ?i?m v??t tr?i c?a xe ben hd 75S

Ngo?i th?t xe ben 3.5 t?n Hyundai 3T5 Mighty 75S.

Xe ben Hyundai mghty 75S có thi?t k? nhìn t?ng quát r?t cân ??i, ??p m?t và tinh t? ??n t?ng chi ti?t vô cùng nh? nh? t?ng con ?c. V?i thi?t k?
khoa h?c và tinh t? nh? th? nên cho dù Hyundai ?ã ra m?u cabin này t?i m?y ch?c n?m nay nh?ng v?n không l?i m?t. T?o cho Hyundai 75s
m?t thi?t k? riêng, m?t th??ng hi?u ??c quy?n.

Phía tr??c v?n là c?p ?èn pha Halogen x?p ch?ng, mang t?i kh? n?ng chi?u sáng t?i ?u hi?u qu? khi di chuy?n trong m?i ?i?u ki?n th?i ti?t. Bên
c?nh là ?èn xi nhan , bên d??i c?n tr??c là ?èn s??ng mù, mang l?i s? c?nh báo c?n thi?t m?i khi xe di chuy?n ho?c chuy?n làn.

Chính gi?a là logo Hyundai n?i b?t, cùng v?i thi?t k? l??i t?n nhi?t bo tròn, mang l?i s? m?m m?i cho ??u xe, nh?ng c?ng r?t h?m h? và c?ng cáp
khi k?t h?p v?i các ???ng gân d?p n?i phía tr??c ??u xe.G??ng xe ???c b? trí ? v? trí h?p lý ?? quan sát phía sau d? dàng, h?n ch? ?i?m mù hi?u
qu?.

N??c s?n ??u cabin xe c?ng r?t ??c bi?t v?i 2 màu xanh và tr?ng. N??c s?n c?a xe ???c s? d?ng trên công ngh? hi?n ??i tiên ti?n. Côn ngh? s?n
nhúng 3 l?n trên b? ph?t 1000 m3. ??u tiên s?n lót, s? ph? và cu?i cùng s?n bóng. Chính công ngh? s?n ??c bi?t này ?ã t?o nên cho chiêc xe có
ch?y ??n 20 n?m v?n gi? ??u?c n??c s?n zin. ch? c?n r?a s? là nh? m?i.

Xe có t?i 3 màu ?? khách hàng l?a ch?n, ?ó là Tr?ng, Xám và Xanh c?u long. L?p s?n c?a xe ???c s?n b?i dây chuy?n công ngh? s?n hi?n ??i t?
Hàn Qu?c, gi? có xe không b? phai màu, bong tróc, gi?m thi?u ?? tr?y x??c khi va qu?t. Ngoài ra thân v? c?a xe có tính ch?u l?c r?t cao, ch?u
???c va ??p m?nh, gi?m thi?u thi?t h?i cho ng??i ng?i trong xe.

Chassic c?a xe ???c nh?p kh?u tr?c ti?p t? t?p ?oàn ô tô Hyundai, chính vì th? , New mighty 75S có th? ch? ???c s? l??ng hàng hóa l?n , mà
hoàn toàn không có v?n ?? gì c?.

N?i Th?t c?a xe ben 75S ti?n nghi

Hi?m có hãng xe nào l?i mang t?i s? tho?i mái khi v?n hành cho tài x? nh? Hyundai. Khoang n?i th?t ???c b? trí r?ng rãi, c?a kính ch?n gió r?ng,
t?ng góc nhìn cho tài x?, quan sát toàn b? phía tr??c. Xe ???c trang b? 3 ch? ng?i, gh? b?c n?, gh? lái ?i?u ch?nh v? trí cho tài x?.

N?i th?t c?a dòng hyundai 3,5 t?n 75S có thi?t k? sang tr?ng, Xe có thi?t k? kính ch?n gió phía tr??c ki?u b?n r?ng, k?t h?p v?i g??ng chi?u h?u
và g??ng chi?u m?i xe, t?o nên góc qu?n sát r?t r?ng. Ph?n gh? lái c?u xe ??u?c trang b? cho 3 ng??i ng?i bao g?m 1 tài và 2 ph?. Gh? ???c b?c
n? phía d??i, phía trên b?c da vô cùng êm ái.

Tablo ???c nh?p kh?u nguyên b?n, nên không khác gì so v?i các dòng xe nh?p kh?u c?a Hyundai. Tablo ?p vân g? sang tr?ng, cùng v?i các nút
?i?u khi?n khoa h?c, h?p lý, giúp tài x? d? dàng thao tác. Vô l?ng ???c trang b? tính n?ng tr? l?c, ?i?u ch?nh theo v? trí gh? lái là ?i?m c?ng cho 
New Mighty 75S.
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Xe ???c trang b? ?i?u hòa nhi?t ?? công su?t c?c l?n, mang t?i kh? n?ng làm mát c?c nhanh, cùng v?i thi?t k? các c?a gió có th? ?i?u ch?nh ???c
v? trí, xua tan cái nóng trong xe ngay l?p t?c. Ngoài ra xe c?ng ???c trang b? h? th?ng gi?i trí AM/FM/Radio, ?u cùng v?i các c?ng h? tr? ?a
ph??ng ti?n nh? USB, AUX, giúp tài x? có th? gi?i trí ???c ngay trên Smartphone c?a mình. Các tính n?ng kính ch?nh ?i?n, h?c ?? ?? nhi?u v?
trí.. c?ng mang t?i s? hài lòng cho tài x?.

??ng c? xe ben Hyundai D4GA 140PS m?nh m?

Mang t?i s?c m?nh cho xe t?i thùng ben t? ?? Hyundai New Mighty 75S là kh?i ??ng c? Diesel hoàn toàn m?i D4GA, 4 xi lanh th?ng hàng,
dung tích xi lanh 3933cc, giúp xe t?o nên công su?t c?c ??i 140PS, mang t?i s? v?n hành ?n ??nh, m?nh m?, ít h?ng v?t k? c? khi xe ho?t ??ng
liên t?c trong th?i gian dài.

Thêm vào ?ó, Hyundai c?ng ?ã trang b? cho Hyundai 4 t?n New Mighty 75S tiêu chu?n khí th?i Euro4, giúp xe thân thi?n v?i môi tr??ng và ti?t
ki?m nhiên li?u. Xe ???c trang b? h?p s? sàn 5 ti?n 1 lùi, giúp lái xe có th? ?i?u khi?n xe d? dàng trên m?i cung ???ng.

V?i dòng xe hoàn toàn m?i này, Hyundai trang b? cho Xe t?i HD 75s Hyundai New Mighty 75S khá nhi?u tính n?ng an toàn, có th? k? ??n nh?
H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS, phân ph?i l?c phanh ?i?n t? EBD, ??c bi?t là phanh khí x? ?? ?èo và h? th?ng van ?i?u hòa l?c phanh theo
t?i tr?ng (LSPV), giúp xe di chuy?n an toàn trên m?i cung ???ng. 

Thông s? k? thu?t Hyundai New Mighty 75S 

Kích th??c

D x R x C (mm) 6,170 x 2,000 x 2,260
Chi?u dài c? s? (mm) 3,415
Kho?ng sáng g?m xe (mm) 220
Chi?u dài ??u / ?uôi xe 1,100 / 1,645
V?t bánh xe tr??c/sau 1,680 / 1,495
S? ch? ng?i 3
Góc thoát tr??c/sau 29 / 17
Kh?i l??ng b?n thân (kg) 2,600
Kh?i l??ng toàn b? (kg) 7,500

??c tính v?n hành
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V?n t?c t?i ?a (km/h) 98,1
Kh? n?ng leo d?c t?i ?a (%) 34,16
Bán kính vòng quay t?i thi?u (m) 6,9

??ng c?

??ng c? D4GA, Diesel, 4k?, 4 xi lanh, b? trí th?ng hàng, làm mát b?ng n??c, t?ng
áp, EU4

Dung tích công tác (cc) 3,933
T? s? nén 17.0:1
???ng kính piston, hành trình xi lanh (mm) 103 x 118
Công su?t c?c ??i (Ps) 140 / 2,700
Momen xo?n c?c ??i (N.m) 372 / 1,400

H?p s?

H?p s? 5 s? ti?n, 1 s? lùi

H? th?ng treo

Tr??c Ph? thu?c, nhíp lá, gi?m ch?n th?y l?c
Sau Ph? thu?c, nhíp lá, gi?m ch?n th?y l?c

Vành & L?p xe

L?p tr??c/sau 7.00-16 / 7.00-16

Các trang b? khác

Tay lái tr? l?c ?
Vô l?ng g?t gù ?
Khóa c?a trung tâm ?
C?a s? ?i?u ch?nh ?i?n ?
?i?u hòa nhi?t ?? ch?nh tay
Radio + AUX +USB ?
B? ?i?u hòa l?c phanh ?
?i?u ch?nh t?c ?? vòng tua ??ng c? ?

 

Chính sách bán hàng

Có l? không c?n nh?c quá nhi?u ??n ch?t l??ng và ?? uy tín c?a Hyundai Thành Công t?i th? tr??ng Vi?t Nam b?i vì ch?t l??ng c?a xe luôn
mang t?i cho khách hàng t? tr??c ??n nay s? hài lòng nh?t. Song Song v?i ch?t l??ng s?n ph?m, Hyundai Thành Công luôn chú tr?ng nh?t t?i
chính sách b?o hành và d?ch v? sau bán hàng ?? khách hàng c?m th?y hài lòng nh?t. Khi mua xe t?i Hyundai Mighty 75S, quý khách s? nh?n
???c nh?ng ?u ?ãi c? th? nh? :

 

Ch? ?? b?o hành 1 n?m ho?c 12.000km
Ch? ?? b?o d??ng ??nh k?
Ph? tùng thay th? chính hãng
B?o hành b?o d??ng, thay th? ph? tùng trên 30 ??i lý chính hãng trên c? n??c

 

Ngoài quý khách c?ng s? nh?n thêm ???c nh?ng h? tr? và ?u ?ãi ??c bi?t c?a chúng tôi, ??i lý chính hãng c?a Thành Công Group nh? :

Ch? ?? b?o hành c?a xe t?i Hyundai

xe ??u?c b?o hành theo ch? ?? c?a nhà máy trong vòng 2 n?m 100.000 km trên toàn qu?c.

Các k? b?o d??ng trong th?i gian b?o hành s? mi?n phí hoàn toàn ti?n công.

các b? ph?n b?o hành chính là ??ng c?, c?u, h?p s?, khung s?t si..

các b? ph?n không b?o hành là má phanh, l?p xe.
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Chính sách mua hàng c?a ??i lý xe t?i hyundai thành công.

- Giá c? luôn luôn t?t nh?t th? tr??ng

- Chính sách bán hàng linh ??ng, t?ng kèm theo các ph? ki?n

- ??i ng? nhân viên nhi?t tình, h? tr? h?t mình

- H? tr? vay ngân hàng 80%, th? t?c ??n gi?n, nhanh chóng.

- ???c tham gia các ch??ng trìn lái th? t?ng quà, t?ng d?u, t?ng ti?n, t?ng vàng theo th?i ?i?m

Nh?n xét

Th? hai, 28 Tháng 1 2019 

??i Lý Xe T?i Hyundai Thành Công chính th?c là ??i lý c?a hãng xe Hyundai t?i Vi?t Nam, là 1 ??i lý 3S c?a Hyundai bao g?m ??i ng?
bán hàng chuyên nghi?p và trung th?c, ??i ng? s?a ch?a b?o d??ng g?m các k? s? lành ngh? và k?t h?p công ngh? máy ch?n ?oán cao
c?p, thay th? ph? tùng chính hãng.

Nguy?n Hoàng 
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