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Xe t?i 7 t?n Hyundai HD99, xe t?i Hyundai, xe tai 7t 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

THÔNG S? K? THU?T CHUNG XE T?I 7 T?N HYUNDAI HD 99 ?Ô THÀNH

Nhà máy s?n xu?t : Công Ty C? Ph?n Ô Tô ?ô Thành
s?n Ph?m : Ô TÔ T?I (THÙNG KÍN – CÓ MUI) Màu s?n : Xanh – Tr?ng
Nhãn Hi?u : HYUNDAI Lo?i ??ng c? : D4DB – D4DD
S? lo?i : ?Ô THÀNH HD99 /DT-TK-TMB
S? khung : ?óng t?i Vi?t Nam S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
S? máy : ?óng t?i n??c ngoài Dung tích xi lanh : 3.907 cm3
Kh?i l??ng b?n thân : 3.350 Kg
Kh?i l??ng chuyên ch? theo thi?t k? : 7000 Kg
Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép tham gia GT : 10.700 Kg
Kh?i l??ng toàn b? cho phép tham gia giao thông : 10.700 Kg
Kích th??c : D x R x C 6.850 x 2.190 x 2.900 mm
Kích th??c l?t lòng thùng : D x R x C 4.980 x 2.050 x 1.870 mm
Chi?u dài c? s? : 3.735 mm
Công th?c bánh xe : 4 x 2
Lo?i nhiên li?u : D?u Diesel
C? l?p : 7.50 – R16

Ch??ng trình h? tr? tr? góp khi mua xe tai hd99 7 t?n

N?u quý khách hàng có nhu c?u mua xe t?i 7 t?n hd99 hyundai ?ô thành  ?? kinh doanh v?n t?i mà ch?a ?? tài chính ngu?n tài chính thì quý
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khách hàng ??ng phân vân hay do d? hãy ??n v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? 80% giá tri xe khi mua xe t?i hd99 7 t?n hyundai t?i công ty chúng
tôi.

1. Giá c? h?p lý – Ch?t l??ng ??m b?o – Th? t?c nhanh và ??n gi?n. 
2. Phong cách ph?c v? chuyên nghi?p cu? ??i ng? CB – CNV trình ?? tay ngh? cao, nhi?t tình luôn sãn sàng vì l?i ích c?a khách hàng . 
3. Th? t?c vay v?n ??n gi?n, nhanh g?n v?i lãi su?t ?u ?ãi th?t (Vay t?i 70% – 80% tr? giá xe)
4. D?ch v? b?o hành b?o d??ng chuyên nghi?p 
5. Ph? tùng chính hãng .
6. D?ch v? ??ng ký, ??ng ki?m, c?i t?o ?óng thùng ….

Dòng xe ta?i HD 99 hyundai m?i ra m?t g?m các dòng xe nh?: xe ben hd99, xe t?i hd99, xe t?i hd99s, xe t?i hd99 thùng kín, xe t?i hd99 mui b?t,
xe t?i hd99 thùng l?ng, xe t?i 6,5 t?n, xe ben 5 t?n.

Thi?t k? t?ng thêm s? r?ng rãi cho Cabin

Không gian bên trong Cabin ???c m? r?ng thêm 300mm, vi?c t?ng thêm kích th??c c?a Cabin mang ??n kh? n?ng s? d?ng r?t linh ho?t va ti?n
d?ng cho ng??i dùng.Cho dù là vi?c ch?t x?p hàng hay là n?i ?? ngh? ng?i cho ng??i lái xe trong cabin ?i?u ?ó làm t?ng thêm kh? n?ng v?n hành
??c bi?t là khi xe ho?t ??ng ???ng dài.

?? nghiêng c?a Cabin

Nh? vào ?? nghiêng 50 ?? c?a cabin giúp cho công vi?c ki?m tra, b?o d??ng bình th??ng tr? nên d? dàng h?n.??ng th?i c?ng cho phép ti?p c?n
nhanh chóng và d? dàng ??n ??ng c? c?a xe.

H? th?ng gi?m s?c Cabin Treo bán n?i

Vi?c gi?m rung s?c cho hành khách khi ng?i trên cabin b?ng h? th?ng hai ??m cao su d?u c?a xe. V?i c?i ti?n này là chìa khóa mang ??n s? nh?
nhàng và êm ái cho hành khách khi ng?i trên Cabin.

Ngo?i th?t

L??i t?n nhi?t c?ng cáp, thoáng, làm mát ??ng c? nhanh
Cùm ?èn pha Halogen giúp quan sát t?t
B?c lên xu?ng cabin r?ng rãi
Kính chi?u h?u có sóng ?i?n, giúp quan sát t?t h?n
Góc c?a m? r?ng h?n, thu?n ti?n di chuy?n

N?i th?t

Tay lái tr? l?c th?y l?c, d? dàng h?n cho vi?c ?i?u khi?n xe
Tablo vân g? sang tr?ng
B? trí Pedal thu?n l?i
Cabin r?ng rãi
L?a ch?n thêm : H?c ??ng h? s? ti?n d?ng
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Hi?u su?t ??ng c?

S?c m?nh và s? tin c?y

??ng c? diesel D4DB mang l?i hi?u su?t làm vi?c m?nh m?, cùng v?i ??ng c? v?i ?? b?n r?t cao mang ??n s? tin c?y, ?i?u này mang l?i s? cu?n
hút cho xe t?i Hyundai.

??ng c? ki?u m?i F-engine
D4DB 150ps/2,500rpm
Mô-men xo?n t?i ?a : 59kg.m/1,400rpm
Dung tích xylanh : 3,907cc

Hoàn h?o h?n,An toàn h?n cho công vi?c v?i xe t?i hd 99 - xe ben hd 99 - xe t?i 6,5 t?n - xe ben 5 t?n.

Dòng s?n ph?m xe t?i Hyundai HD ???c phát tri?n cho m?c ?ích mang lai s? an toàn tuy?t ??i hoàn h?o. ?ây c?ng là n?n t?ng cho s? b?n v?ng
trong lúc xe v?n hành.H?n n?a, tính n?ng an toàn theo tiêu chu?n qu?c t? t? h? th?ng phanh ABS tích h?p EBD tiêu chu?n ???c trang b? . Xe
???c trang b? s?n túi khí ?? ??m b?o an toàn cho ng??i lái

H? th?ng phanh ABS cùng v?i EBD

Dòng HD cung c?p kh? n?ng an toàn mang tính ??ng ch? ??ng ??c bi?t v?i 4 kênh h? th?ng ABS ?i?n t? tích h?p Brakeforce Distribution (EBD).
Khi h? th?ng c?m bi?n khóa phanh trong các ?i?u ki?n b?t l?i ho?c ???ng tr?n, h? th?ng này r?t d? dàng ?i?u khi?n và có th? ki?m soát áp l?c
phanh cho t?t c? các bánh xe b?ng ?i?u khi?n th?y l?c,Tr??ng các h?p kh?n c?p h? th?ng s? t? ??ng gia t?ng áp l?c phanh.
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Nh?n xét

Th? t?, 04 Tháng 1 2017 

b?ng báo giá xe t?i hyundai hd98 giá xe hd 99 thung mui b?t giá xe hd 99 thùng kin giá xe hd 99 t?t nhât hd72 3.5 tan lap rap hd72 3.5
tan nhap khau nguyen chiec hd72 3.5 tan thung dong lanh hd72 thùng kín HYUNDAI HD99 7 T?N xe 7 t?n hd99 ?ô thành XE HD99 7
T?N ?Ô THÀNH XE KHACH 29 CHO xe tai 4.5 tan hd78 hyundai thùng mui bat xe tai 4.5 tan hyundai hd78 xe tai 4.5 tan hyundai hd78
thùng kin xe tai 4.5 tan hyundai hd78 thùng mui bat xe tai cho hang dong lanh xe tai dong lanh hd72 3.5 tan xe tai hd78 thùng kin
hyundai xe tai hd98 giá r? xe tai hyundai 4.5 tan hd78 xe tai hyundai hd65 lap rap xe tai hyundai hd72 3.4 tan thung mui bat xe tai
hyundai hd72 3.5 tan lap rap xe tai hyundai hd72 3.5 tan nhap khau xe tai hyundai hd72 3.5 tan sat xi xe tai hyundai hd72 3.5 tan thung
kin xe tai hyundai hd72 3.5 tan thung lung xe tai hyundai hd72 lap ráp xe tai hyundai hd78 3.5 tan thùng mui bat xe tai hyundai hd78 4.5
tan nhap khau xe tai hyundai hd78 4.5 tan thùng kin xe tai hyundai nhap khau xe tai nhap khau hd65 thung kin xe tai thung dong lanh
hyundai hd72 3.5 tan XE T?I HD99 7 T?Nxe t?i 6.5 t?n hyundai hd98 s?t xi xe t?i 6.5 t?n hyundai hd98 thùng l?ng xe t?i hd98 6.5 t?n
hyundai thùng mui b?t xe t?i hd98 6.5 t?n hyundai ?ô thành xe t?i hd98 6t5 hyundai l?p ráp ?ô thành xe t?i hyundai hd98 6t5 t?n thùng
kínXE ?Ô THÀNH HD99 7 TÂN xe ?ô thành hd99 ?ô thành hd 99

Ph?m ??t Hyundai 
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