
Xe khách Hyundai: Xe khách 29 ch? Hyundai County
 

Xe khách 29 ch? Hyundai County

  

                       1 / 4

https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/xe-khach-29-cho-hyundai-do-thanh.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/xe-khach-29-cho-hyundai-country.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/dong-co-xe-khach-29-cho-hyundai-country.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/cabin-xe-khach-29-cho-hyundai-country.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/kieu-ghe-xe-khach-29-cho-hyundai-country.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/noi-that-xe-khach-29-cho-hyundai-country.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/kinh-hau-xe-khach-29-cho-hyundai-country.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/den-sau-xe-khach-29-cho-hyundai-country.jpg


Xe khách Hyundai: Xe khách 29 ch? Hyundai County
 

Xe Khách 29 Ch? County, Hyundai county thân dài, bán xe county 29 ch? tphcm 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Hyundai County 2019 ?ang là m?u xe 29 ch? ng?i ???c mong ??i nh?t trong th?i gian v?a qua v?i nhi?u tính n?ng v??t tr?i. Theo thông tin t?
T?p ?oàn Hyundai Thành Công có th? chi?c xe Hyundai County này s? ???c ra m?t vào tháng 09, s?m h?n d? ki?n r?t nhi?u.

Trong phân khúc Xe 29 ch? ng?i hi?n t?i thì Hyundai County ch? ??ng sau Samco Felix nh?ng v?i v?i phiên b?n 2019 v?i nhi?u c?i ti?n h?n
h?a h?n s? là m?u xe ?n khách nh?t Th? tr??ng Vi?t Nam trong th?i gian t?i.

Xe Hyundai County 2019 ???c s?n xu?t l?p ráp t?i Nhà máy Hyundai Thành Công Ninh Bình v?i dây chuy?n công ngh? hi?n ??i, theo tiêu
chu?n Hyundai Hàn Qu?c. 

Xe Hyundai County thân dài 29 ch? là s?n ph?m duy nh?t ? Vi?t nam ???c Hyundai tha?nh Công ??c quy?n mang th??ng hi?u c?a t?p
?oàn Hyundai Motor Hàn Qu?c( kê? t?? 2018). Xe ???c nhâp kh?u nguyên b?n 3 c?c l?p ráp trên dây truy?n CKD ??ng b? và duy nh?t ? Vi?t
Nam.

Vê? Ngoa?i thâ?t cu?a xe Hyundai county 2018 v?n s? h?u kích th??c Dài x R?ng x Cao l?n l??t là 7590 x 2035 x 2755 (mm), chi?u dài c? s?
4085(mm). H? th?ng ?i?u hòa Công su?t: 13.000Kcal ????c b? trí trên nóc xe.

?iê?m kha?c biê?t vê? ngoa?i thâ?t ma? County tha?nh Công mang t??i la? phâ?n ?e?n ?uôi hâ?u, chu?ng se? ????c thay thê? loa?i ?e?n cô?t
nhi?n hiê?n ?a?i tinh tê?, giu?p ng???i ?i ????ng co? thê? quan sa?t tô?t, nê?u la?i xe bâ?t ti?n hiê?u chuyê?n la?n.

Giá bán Xe Khách Hyundai County

Hi?n t?i Gia Xe Hyundai County 2019 v?n ch?a có thông tin chính th?c, nh?ng d? ki?n s? t?ng kho?ng 10 ??n 20%. Do công ngh? s?n xu?t
??ng c? Euro 4 có chi phí t?ng cao h?n nhi?u so v?i ??ng c? Euro 2. V?i nh?ng khách hàng trung thành c?a dòng xe County thì Giá chi?c xe 29
ch? ng?i này không ?nh h??ng nhi?u v?i quy?t ??nh ??u t? c?a mình.

M?t s? ??i lý ?ã b?t ??u nh?n ??n ??t hàng Hyundai County 2019 ?ô?ng c? D4GA v?i r?t nhi?u m?c giá khác nhau dao ??ng t? 1350 – h?n
1400 tri?u ??ng.

Hyundai County 2019 Euro4 tri?nh la?ng cu?a Hyundai Tha?nh Công ????c cho la? se? s?? du?ng ?ô?ng c? D4GA ?ê? co? thê? ?a?t tiêu
chuâ?n Khi? tha?i Euro 4,
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??ng c? diesel Hyundai D4GA mang l?i hi?u su?t m?nh m?, k?t h?p v?i ?? tin c?y và ?? b?n v??t tr?i, giúp xe t?i c?a Hyundai tr? nên h?p d?n.

??ng c? D4GA, 4 ky?, 4 xilanh xê?p th?ng hàng, phun d?u ?i?n t?, có Turbo t?ng áp, làm mát b?ng n??c, tiêu chu?n khí x? Euro IV.
Dung tích xi lanh: 3.933 cm3
Công xu?t l?n nh?t: 110 kW/ 2500 v/ph
Mô men xo?n l?n nh?t: 372 N.m/1.400rpm
Hô?p sô? : 5 sô? tiê?n, 1 sô? lu?i

Xe 29 Chô? County Tha?nh Công se? vâ?n co? hê? thô?ng phanh hô? tr?? exhaust brake ( hay co?n go?i la? phanh khi? xa?, ng??t cô? bô) ?
??ng c? diesel có ngh?a là ?óng ???ng th?i ?? hãm t?c ?? ??ng c?, có tác d?ng nh? 1 l?c phanh ph? thêm cho h? th?ng phanh tránh quá nhi?t h?
th?ng phanh khi xe xu?ng d?c….

Xe Hyundai County Tha?nh Công se? ????c trang bi? thêm h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS (Anti-Lock Brake System) giu?p cho chi?c xe
tra?nh b? tr?n tr??t khi phanh và mang l?i s? an toàn khi lái xe trong ?i?u ki?n th??i tiê?t xâ?u.

Thông s? k? thu?t xe khách 29 ch? hyundai country

Xe Hyundai County thân dài 29 ch? là s?n ph?m duy nh?t ? Vi?t nam ???c ??c quy?n mang th??ng hi?u c?a t?p ?oàn Hyundai Motor Hàn
Qu?c. Xe ???c nhâp kh?u nguyên b?n 3 c?c l?p ráp trên dây truy?n CKD ??ng b? và duy nh?t ? Vi?t Nam.

Ngo?i th?t:

Xe Khách 29 Ch? Hyundai County ( Hay còn ???c g?i là Hyundai county thân dài) s? d? có tên g?i nh? v?y vì xe có chi?u dài h?n xe tiêu chu?n
th?n ng?n, Kích th??c thân ng?n là : 7080 x 2040 x 2780 còn v? xe khách 29 ch? thân dài m?i có chi?u dài là : 7.590 x 2.035 x 2.755 

Trang b? n?i th?t g?m:

H? th?ng ?i?u hòa 2 l?c l?nh, C?p r?ng rãi h?n so v?i t?t c? các lo?i xe hyundai county 29 ch? trên th? tr??ng,
Hyundai County Thành Công trang b? màn hình DVD hi?n th? 7 inch cùng b? ph?n giám sát GPS l?p s?n trên xe, giúp quý khách hàng
ti?t ki?m ph?n ??u t? khi mua xe này,
Xe hyundai county 29 ch? còn có 2 s? l?a ch?n v? hàng gh? cho Quý khách hàng ?ó là hàng gh? 2-2 ho?c hàng gh? 3-1, Gh? ???c thi?t
k? ôm sát ??u hành khách, và có th? kéo lên xu?ng ?? thích h?p v?i t?ng khách hàng khác nhau
N?i th?t ?p vân g?. H? th?ng âm thanh màn hình tích h?p camera lùi/ Ampli + Micro

Thông tin k? thu?t

??ng c? : D4DD – CRDI  (common rail direct lnjection) EURO IV

Dung tích xilanh : 3907 cm3

Lo?i ??ng c? : DIESEL ,TURBO t?ng áp làm mát b?ng n??c 4 xilanh th?ng hàng

Công su?t ??ng c? : 140/2800 (ps/rpm)

???ng kính hành trình piston : 104 x115 mm

Mô mem xo?n l?n nh?t : 38/1600 (kg.m/rpm)

T? s? nén : 17.5.1

Chi?u dài t?ng th? : 7610 x 2040 x 2780 mm

Chi?u dài c? s? : 4085 mm

Kho?ng sáng g?m xe : 145 mm
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Bán kính quay ??u t?i thi?u : 7,5 m

T?c ?? l?n nh?t : 98 km/h

Kh? n?ng v??t d?c : 37,8 %

S? ch? ng?i : 29 ch?

Tr?ng l??ng không t?i : 4265 kg

Tr?ng l??ng toàn t?i : 6520 kg

H?p s? : 5 s? ti?n 1 s? lùi

H? th?ng phanh : tang tr?ng ,thu? l?c ,phanh khí x?

H? th?ng treo : ph? thu?c lá nhíp ,gi?m ch?n b?ng ?ng thu? l?c

H? th?ng lái : tr? l?c ,thu? l?c

Ác quy : 2 x 12v ,90 Ah

Thùng nhiên li?u : 95 lít

?i?u hoà nhi?t ?? : 10 000 – 13 000 ( Kcal/h)

V?, Khung, Sàn : linh ki?n nh?p kh?u t? HYUNDAI MOTOR HÀN QU?C

C?a hành khách : lo?i g?p, tr??t, ?óng m? b?ng ?i?n

N?i ngo?i th?t : Hi?n ??i, sang tr?ng nh?p kh?u t? HYUNDAI MOTOR HÀN QU?C

Cabin xe khách hyundai, khoang lái tài x? ti?n nghi sang tr?ng,trang b? màn hình c?m ?ng ,DVD,USB,CAMERA lùi

CÓ NHI?U MÀU S?N CHO QUÝ KHÁCH L?A CH?N

Nh?n xét

Th? ba, 10 Tháng 9 2019 

Dòng xe Hyundai County Limousine hi?n ?ang là dòng s?n ph?m xe khách 29 ch? ??i m?i nh?t hi?n nay, v?i 100% linh ki?n nh?p kh?u
chính hãng t? Hyundai

Nguy?n Hoàng 
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