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Xe ben Hyundai HD88 4T9

  

L?p ráp CKD 3 c?c linh ki?n chính hãng Hyundai ?úng tiêu chu?n xe ben HD88 t?i tr?ng 4.9 t?n ???c phân ph?i t? nhà máy Hyundai ?ô Thành 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Xe ben HYUNDAI HD88 l?p ráp CKD 3 c?c linh ki?n chính hãng Hyundai ?úng tiêu chu?n xe ben HD88 t?i tr?ng 5.5 t?n ???c phân ph?i t? nhà
máy Hyundai ?ô Thành

V?i Thi?t K? hi?n ??i và Công Ngh? tiên ti?n ?ã t?o nên s?n ph?m xe ben Hyundai HD88 mang tính ?u vi?t và Ch?t L??ng hoàn h?o. S? B?n B?
và Ch?u t?i cao là l?i th? l?n ?? Hyundai Motor Hàn Qu?c chinh ph?c ???c khách hàng cho dù là khó tính nh?t.

NGO?I TH?T

Xe Ben 4,9 t?n Hyundai HD88 là dòng xe t?i nh? ???c phát tri?n theo công ngh? tiên ti?n c?a xe t?i Hyundai Hàn Qu?c ?áp ?ng nhu c?u v?n
chuy?n hàng hóa trên kh?p th? gi?i.

Dòng xe này có nhi?u lo?i thùng t??ng ?ng v?i kich c? khác nhau và tùy theo s?n ph?m ?? l?p ??t thùng xe có kích th??c l?n giúp v?n chuy?n
hàng ti?n l?i.??ng th?i xe ben t? ?? HD88 còn có th? ?áp ?ng nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa trên kh?p th? gi?i mà không g?p tr? ng?i nào.T?i Vi?t
Nam Xe t?i ben HD88 Hyundai ?ô Thành ?ã ???c bi?t ??n v?i s? b?n b?, tin c?y và ?? c?ng v?ng, ??ng th?i xe có th? ?áp ?ng ???c tiêu chu?n khí
th?i EURO 2
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Chúng tôi gi?i thi?u th? h? Canter m?i nh?t cho th? tr??ng Vi?t Nam.

Xe ben HD88 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?. Xe
ben hyundai HD88 4t9 trang b? h? th?ng ?èn hi?n ??i c?a công ngh? xe ô tô Halogen siêu sáng

S? d?ng h? th?ng kính ch?nh ?i?n l?i ích cao. Dòng xe Hyundai hoàn toàn m?i, luôn s?n sàng, mang ??n m?t phong cách m?i cho dòng xe t?i
ph?c v? cho m?i nhu c?u kinh doanh v?n chuy?n.

Toàn b? linh ki?n xeben HD88 Hyundai ???c nh?p kh?u 100% t? Hàn Qu?c.

N?I TH?T

???c thi?t k? ?? T?i ?u hoá các tính n?ng cùng s? ti?n l?i. Dòng s?n ph?m Hyundai HD cung c?p cho ng??i s? d?ng các lo?i cabin an toàn nh?t
và thu?n ti?n nh?t. Không ch? mang ??n tho?i mái cho ng??i lái xe khi làm vi?c. Các thi?t b? ???c thi?t k? d?ng u?n cong và cách b? trí các công
t?c trên b?ng ?i?u khi?n mang l?i s? ti?n d?ng khi ?i?u khi?n.

H? th?ng ki?m soát nhi?t ?? bên trong cabin t?o ra s? thông thoáng, mát m? cho xe. V?i ng?n ch?a ?? trên cao mang l?i s? an toàn và rô?ng r?i

??ng h? ?i?u khi?n có n?n phát sáng và trong su?t d? ??c h?n, v?i góc nhìn tr?c ti?p vào ng??i lái xe, làm cho công vi?c lái xe tho?i mái h?n dù là
ngày hay ?êm.

Ben t? ?? Hyundai HD88 hoàn toàn m?i t? m?u mã, ki?u dáng, lo?i xe và ch?t l??ng c?ng nh? ph?c v? ?? các lo?i nhu c?u. Và s? h??ng ?ng
c?ng nh? tín nhi?m c?a Quý Khách hàng c?ng ?ã giúp chúng tôi ngày càng phát tri?n và ??ng v?ng trên th? tr??ng. Xe ben Hyundai HD88 v?i
m?u mã hi?n ??i,màu s?c ??p m?t

B?ng so sánh dòng xe t?i ben thông d?ng

STT Kích th??c l?t lòng thùng Dung Tích Tr?ng t?i T?ng tr?ng t?i
HD88 3200 x 1920 x 650 4m3 4,9 T?n 8,8 T?n
HD99 3200 x 1920 x 650 4m3 6,5 T?n 9,9 T?n
HINO FC 3450 x 2010/1830 x 620/5404,2m3 5,9 T?n 10,4 T?n

Thông s? k? thu?t c?a xe ben hd88 Hyundai ?ô Thành

Tr?ng l??ng b?n thân : 3615 kg
Phân b? : - C?u tr??c : 1880 kg
- C?u sau : 1735 kg
T?i tr?ng cho phép ch? : 4990 kg
S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? : 8800 kg
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 5650 x 2020 x 2290 mm
Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : --- x --- x ---/--- mm
Kho?ng cách tr?c : 3375 mm
V?t bánh xe tr??c / sau : 1665/1495 mm
S? tr?c : 2
Công th?c bánh xe : 4 x 2
Lo?i nhiên li?u : Diesel
??ng c?
Nhãn hi?u ??ng c?: D4DB-D
Lo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp
Th? tích : 3907 cm3
Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 88 kW/ 2900 v/ph
L?p xe
S? l??ng l?p trên tr?c I/II/III/IV: 02/04/---/---/---
L?p tr??c / sau: 7.00 - 16 /7.00 - 16
H? th?ng phanh  
Phanh tr??c /D?n ??ng : Tang tr?ng /thu? l?c tr? l?c chân không
Phanh sau /D?n ??ng : Tang tr?ng /thu? l?c tr? l?c chân không
Phanh tay /D?n ??ng : Tác ??ng lên h? th?ng truy?n l?c /C? khí
H? th?ng lái  
Ki?u h? th?ng lái /D?n ??ng : Tr?c vít - ê cu bi /C? khí có tr? l?c thu? l?c
Kích th??c lòng thùng hàng: 3440 x 1880/1720 x 640/560 mm; - H? th?ng th?y l?c d?n ??ng c? c?u nâng h? thùng hàng (th? tích thùng hàng
4,12 m3); - Hàng n?m, gi?y ch?ng nh?n này ???c xem xét ?ánh giá

Nh?n xét

Th? ba, 10 Tháng 9 2019 
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Xe t?i Hyundai HD88 - Xe t?i 5 t?n, xe t?i nh? t?i tr?ng cao ???c s?n xu?t b?i Hyundai ?ô Thành

Nguy?n Hoàng 
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