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Xe ben Hyundai H100 1 t?n

  

Thu?c dòng xe t?i nh? hyundai porter h100 nh?p kh?u t? nhà máy Hyundai Motor Th? tích thùng 1.6 m3 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Hyundai chính th?c gi?i thi?u th? tr??ng Vi?t Nam dòng xe ben Hyundai Porter H100.Xe Hyundai H100 ??m b?o t?t nhi?m v? c?a m?t xe t?i
1 t?n 25 (tr?ng l??ng xe 1,7 t?n). 

Xe c?ng có khoá vi sai, phanh tr??c s? d?ng ??a, phanh sau tang tr?ng, gi?m xóc tr??c có thi?t k? x??ng ?òn kép v?i thanh xo?n, gi?m xóc sau
s? d?ng lá nhíp, ???ng kính quay ??u 5,46m - khá t?t trong môi tr??ng ?ô th?.

Xe c?ng có khoá vi sai, phanh tr??c s? d?ng ??a, phanh sau tang tr?ng, gi?m xóc tr??c có thi?t k? x??ng ?òn kép v?i thanh xo?n, gi?m xóc sau
s? d?ng lá nhíp, ???ng kính quay ??u 5,46m - khá t?t trong môi tr??ng ?ô th?.

Hyudnai H100 1 t?n l?i s? h?u nh?ng tu? ch?n không khác gì m?t chi?c xe du l?ch: h? th?ng ?i?u hòa công su?t cao, c?a s? ch?nh ?i?n, ??ng h?
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hi?n th? ?a ch?c n?ng, ??c bi?t là h? th?ng gi?i trí h? tr? Radio/Bluetooth/USB... Xe c?ng có h?c ?? kính, ?èn tr?n 2 vùng, giá ?? c?c, h?c ?? ?? ?
cánh c?a và h?c ?? ?? phía tr??c có ch?c n?ng làm mát.

Thông s? chung c?a xe ben Hyundai Porter H100 1 t?n

??ng c? Máy d?u 2.6l (N?p khí t? nhiên)
Dung tích xi lanh 2,607
???ng kính xi lanh và hành trình piston (mm) 91.1 x 100
T? s? nén 22.0:1
Công su?t t?i ?a (ps/rpm) 79/4,000
Mô men xo?n t?i ?a (kg.m/rpm) 17/2,200
H?p s? S? sàn 5 c?p
H? th?ng phanh
Ki?u Phanh th?y l?c kh?n c?p, k?t h?p v?i h? th?ng phanh chính
Phanh tr??c ??a thông gió
Phanh sau Tang tr?ng
H? th?ng treo
Phía tr??c Thanh xo?n lò xo
Phía sau Lá nhíp lò xo
?ng nhún D?u
Thanh cân b?ng Thanh xo?n ? tr?c tr??c : ? 25
Vành, l?p
Vành xe Thép
C? vành tr??c 5.5L x 15”
C? vành sau 4J x 13”
C? l?p tr??c 195/70R15C – 8PR
C? l?p sau 145R13C – 8PR
L?p d? phòng Cùng c?
Trang b?
Tay lái tr? l?c Có
Vô l?ng ?i?u ch?nh lên xu?ng Có
C?a kính ?i?u ch?nh ?i?n Có
??ng h? t?c ?? Có
H? tr? t?a l?ng  -
?i?u hòa ch?nh c?  -
C?m ?èn s??ng mù  -
H?c ?? kính  -
H?p ?? d?ng c?  -
H? th?ng Audio (AM/FM + USB + Bluetooth)  -
Thùng l?ng Kích th??c t?ng th? (D x R x C) 5,260 x 1,760 x 1,970

Kích th??c l?t lòng (D x R x C) 3,150 x 1,630 x 450
Thùng kín inox Kích th??c t?ng th? (D x R x C) 5,260 x 1,760 x 2,630

Kích th??c l?t lòng (D x R x C) 3,120 x 1,620 x 1,835
Thùng kín Composit Kích th??c t?ng th? (D x R x C) 5,260 x 1,760 x 2,630

Kích th??c l?t lòng (D x R x C) 3,130 + 10 x 1,620 x 1,840 + 5
Thùng mui ph? b?t Kích th??c t?ng th? (D x R x C) 5,260 x 1,765 x 2,630

Kích th??c l?t lòng (D x R x C) 3,130 x 1,620 x 1,850
T?i tr?ng hàng hóa xe ben hyundai H100 1 t?n t? ??
Thùng l?ng 1,250 Kg
Thùng kín (inox + Composit) 950 Kg
Thùng mui ph? b?t 1,080 Kg

Nh?n xét

Th? ba, 10 Tháng 9 2019 

Thì gi? ?ây chúng ta ?ã có 1 s?a l?a ch?n hoàn h?o nh?t , an toàn, Ti?t ki?m nhiên li?u, B?n b? theo n?m tháng. ?ó chính là dòng xe
Huydnai H100 1 T?n

Nguy?n Hoàng 
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