
Xe t?i 8T Hyundai Mighty QT EX8 8 t?n 2018 Euro 5
 

Xe t?i 8T Hyundai Mighty QT EX8 8 t?n

  

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

                      1 / 10

https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/xe-tai-hyundai-qt.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/hyundai_ex8_8_tan.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/hyundai-mighty-qt-ex7.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/hyundai-mighty-qt-ex8.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/xe-tai-8-tan-hyundai-mighty-qt-ex-8.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/xe-tai-hyundai-8-tan-hyundai-qt.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/xe-tai-hyundai-8-tan-hyundai-qt-ex8.jpg
https://xetaihyundaihd.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=193&virtuemart_category_id=49&tmpl=component
https://xetaihyundaihd.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=2&tmpl=component


Xe t?i 8T Hyundai Mighty QT EX8 8 t?n 2018 Euro 5
 

Dòng xe t?i 8 t?n Hyundai Mighty QT Euro 5 chính th?c ra m?t t?i th? tr??ng Vi?t Nam nh?m ?áp ?ng tiêu chu?n Euro 4 2018 và trong t??ng lai, 
Xe t?i Hyundai HD hân h?nh là ??n v? tr?c ti?p phân ph?i các dòng xe t?i Hyundai QT ra th? tr??ng.

Kính th?a quý khách hàng !

Xe t?i Hyundai 8 t?n Mighty QT EX8 8T ???c phân lo?i theo t?ng tr?ng l??ng xe, ph?m vi Mighty m? r?ng n?m mô hình khác nhau t? EX5 5,5
EX5 ??n EX9 trong ?ó Hyundai QT EX8 t?i tr?ng 7.8 t?n ?óng các s?n ph?m QT EX8 thùng mui b?t, thùng l?ng, thùng kín. Tr?c sau ???c t?ng
c??ng có tr?ng l??ng t?i ?a 6.600 kg do ?ó hàng hoá c?a b?n v?n hành an toàn mà không c?n lo l?ng. H? th?ng ?i?n ???c thi?t k? phù h?p v?i
kh? n?ng v?n chuy?n hàng hóa t??ng ?ng

Gi?i thi?u thêm v? t?i tr?ng các dòng Hyundai QT

Hyundai QT EX5 - t?i tr?ng 5.5 t?n

Hyundai QT EX6 - t?i tr?ng 6.5 t?n

Hyundai QT EX8 - t?i tr?ng 7.8 t?n

Hyundai Mighty QT EX9, EX7, EX25

Hình ?nh Hyundai Mighty QT EX8 Super Cab

Hình ?nh Hyundai Mighty QT EX8 Standard Cab

Trong ?ó ?áng l?u ý là dòng xe t?i 7.8 t?n v?i chi?u dài c? s? 4,400 mm lo?i Cabin m? r?ng (super cab) và 4,050 mm v?i lo?i Cabin tiêu chu?n
(cabin standard),Thùng xe v?i không gian ch?a hàng c?a m?t chi?c xe t?i h?ng n?ng, t?i tr?ng hàng hóa có th? v?n chuy?n lên ??n 10 t?n. V?i
thi?t k? khí ??ng h?c m?i v? Cabin cho t?m nhìn bao quát và m? tr?ng h?n, ??ng ngh?a v?i không gian bu?ng lái c?ng ???c m? r?ng h?n, m?t
tiêu chu?n thi?t k? xe t?i m?i c?a Châu Âu.

V? hi?u su?t ??ng c?
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Xe t?i Hyundai QT EX8 8 t?n ???c ng??i mua xe t?i th??ng m?i ?ánh giá cao. H? th?ng xe mighty ???c trang b? ??ng c? D4 ??ng c? CRDi Diesel
F-series 4.993 cc th?ng hàng t? ??ng c?a HYUNDAI. Tiêu chu?n khí th?i ??t m?c EURO 5. Hi?u su?t cao nh?t ??t 170hp / 60 kgm và ?? b?n
???c ??m b?o sau khi ki?m tra 70 tri?u km. V?i h?p s? tay 5 c?p T60S5 ( 6 c?p T60S6 ) . ???c qu?ng cáo s?c m?nh v??t tr?i so v?i các th??ng
hi?u c?nh tranh 27%.

V?i t?m th??ng hi?u toàn c?u c?a HYUNDAI, dòng xe Mighty tích h?p thi?t k? c?a Châu Âu và các quy trình s?n xu?t t? ??ng cao b??c vào th?
tr??ng Vi?t Nam v?i ??c tính tho?i mái, an toàn và hi?u qu? kinh t?. Hyundai Mighty QT EX8 8 t?n có gh? ng?i phía tr??c / phía sau / gh? ng?i
nghiêng và tay lái có tr? l?c b?n h??ng mang l?i s? tho?i mái cho lái xe. ??ng th?i, h? th?ng ?i?u khi?n ??ng l?c ???c trang b? ??y ?? ?? tích h?p
s? ?n ??nh c?a thân xe ?i?n t?, theo dõi ch?ng tr??t, h? tr? kh?i ??ng cho ?o?n ???ng d?c, h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh và h? th?ng h? tr?
phanh kh?n c?p.

Hình ?nh H?p s? T60S6

Hình ?nh H?p s? T60S5

C?u xe thi?t k? d? dàng b?o trì h?n

H? th?ng Easy Hill Start (EHS)
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EHS ng?n ng?a tình tr?ng bó c?ng phanh, cu?n ng??c khi d?ng ?? nh?ng ?o?n ???ng ?èo d?c.

H? th?ng ?i?u khi?n ?? ?n ??nh ?i?n t? (ESC)

ESC s? d?ng phanh l?a ch?n c?a bánh xe và ??ng c? riêng l? ?? giúp duy trì s? ?n ??nh h??ng.

H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS)

ABS giúp duy trì s? ?n ??nh h??ng và gi?m kho?ng cách trên b? m?t tr?n tr??t.

H? th?ng ki?m soát l?c kéo (TCS)

TCS ng?n bánh xe quay và m?t l?c kéo và ??c bi?t h?u ích khi t?ng t?c t? ?i?m d?ng.

T?ng kh? n?ng t?m nhìn c?a tài x?
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Nh?ng ng??i lái xe t?n h??ng m?t cái nhìn t?t h?n, nh? vào hai y?u t?. Th? nh?t, cabin có thi?t k? ngang m?i. Th? hai, góc nghiêng kính ch?n gió
giúp t?i ?a hóa góc nhìn phía tr??c.

B? c?c b?ng ?i?u khi?n ngang

B?ng ?i?u khi?n công c? b? trí theo chi?u ngang m?i cho m?t cái nhìn ??n gi?n, hi?n ??i h?n. Thi?t b? chuy?n m?ch ?i?u khi?n c?ng l?n h?n và
???c t? ch?c h?p lý ?? ho?t ??ng d? dàng h?n và tr?c quan h?n.

H? th?ng Báo ??ng B?o trì

H? th?ng giám sát tiên ti?n này ??a ra các c?nh báo b?t c? khi nào c?n thay d?u ho?c b?o d??ng quan tr?ng khác.

H? th?ng âm thanh ti?n l?i
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T800 AM / FM radio hàng ??u cung c?p kh? n?ng Bluetooth, phát MP3, CD và ch?p nh?n USBs và ??u vào AUX.

Thanh ?i?u khi?n ?a ch?c n?ng

Các ch?c n?ng ?i?u khi?n ánh sáng và bi?n tín hi?u n?m ngay ??u ngón tay c?a b?n ti?n l?i.

Ngo?i th?t xe t?i 8T Hyundai Mighty QT EX8 8 t?n

Thi?t k? Hyundai Mighty QT

Phong cách và thi?t th?c, Hyundai Mighty QT ??t ???c s? cân b?ng hoàn h?o v? hình dáng và ch?c n?ng, t? c?a khoang r?ng h?n ??n thi?t k?
b??c c?i ti?n. Thi?t k? tiên phong ?ã ??t Mighty tr? thành ??i th? c?nh tranh.

Cabin Cao h?n, kính r?ng h?n

Thi?t k? cabin cao h?n, r?ng h?n c?a s? bên cung c?p cho trình ?i?u khi?n v?i m?t cái nhìn t?t h?n cho lái xe an toàn h?n. Lo?i chéo

Ch?ng rung ??ng
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B? gi?m ch?n và lò xo s?c tích h?p, kích c? b? khu?ch ??i m? r?ng t?o ra ?? rung th?p h?n và h?p th? t?t h?n lên / xu?ng. B? ph?n gi?m ch?n bên
c?nh áp d?ng ?? rung trái và ph?i.

Hyundai Mighty QT EX8 ?ã phát tri?n các bi?n pháp ??i phó ?? gi?m ti?ng ?n và rung ??ng. Chi?u cao sàn bu?ng lái, l?p ??t ??ng c? m?i và
khung k?t c?u ??n.

??u Cabin Hyundai QT EX8 M? k?m

?? ??t ???c tiêu chu?n cao h?n v? s?c m?nh, ?? c?ng, và tính ?òn b?y c?i thi?n. ??i v?i ?? b?n c?a r? và ?? b?n kéo dài, 79% thép m? k?m ???c
ch? ??nh cho c?u trúc cabin.

??u Cabin l?t v? phía tr??c d? dàng cho vi?c ki?m tra, ??ng c? ???c di chuy?n v? tr??c thêm 50mm m?t không gi?n cho t?i thêm ???c t?o ra, ??t
???c tr?ng tâm th?p h?n và gi?m ?? rung ??ng.
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?èn s??ng mù l?p ráp bao g?m các ?ng kính chi?u và ?èn ch?y ban ngày ?? có th? nhìn rõ h?n, ??c bi?t là trong ?i?u ki?n th?i ti?t kh?c nghi?t.

?? d? dàng ?i?u ch?nh c? th? trên, khung thang ??c tr?ng m?t ma tr?n c?a các l? 11mm ???c vi?n tr??c cách nhau 50mm. ?óng thùng mui b?t,
thùng l?ng, thùng kín, chuyên d?ng...

?èn pha th?i trang

Hai c?m ?èn ???c x?p ch?ng lên nhau theo chi?u d?c t?o ra m?t ?n t??ng v? s?c m?nh và th?m quy?n

Tay n?m c?a

??t n?m ngang r?t l?n và ch?c ch?n và mang l?i s? an toàn cho tay c?m ngay c? khi m?c g?ng tay

N?i th?t xe t?i 8T Hyundai Mighty QT EX8 8 t?n

Cabin c?a Mighty ???c thi?t k? ?? v??t qua k? v?ng. Kích th??c n?i th?t r?ng rãi cho phép ng??i lái xe c?ng ra và th? giãn hoàn toàn tho?i mái.

H?p c?u chí thi?t c?i ti?n k? ti?n l?i cho ki?m tra, phát hi?n rò r?

Ng?n ?? ?? trên cao, h?c ??ng ??, h?c ?? ly / chai n??c.

Hình ?nh Xe t?i 8T hyundai Mighty QT EX8 8 t?n
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Quý khách có nhu c?u mua xe t?i Hyundai vui lòng liên h? ngay ?? ???c t? v?n t?n tình chu ?áo nh?t. ?i?n tho?i Mr Ph?m ??t - 0937 23 28 29

Nh?n xét

Th? b?y, 12 Tháng 5 2018 

?ông c? euro4, euro5, euro6 ti?t ki?m nhiên li?u, thân thi?n m?i tr??ng, ch?t l??ng xe tiêu chu?n châu âu

Nguy?n Hoàng 
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