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Ra m?t tháng 11 n?m 2017 Giá xe ?ô thành hd120s 665 tri?u ch?a bao g?m các chi phí khác, vui lòng g?i nh?n báo giá chi ti?t hd120s chuyên
dùng 

?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 c? b?n Xe t?i hd120s 8,5 t?n chuyên dùng Hyundai ?ô Thành

Nhãn hi?u : DOTHANH MIGHTY HD120S-TMB
S? ch?ng nh?n : 0885/VAQ09 - 01/17 - 00
Ngày c?p : 03/08/2017
Lo?i ph??ng ti?n : Ô tô t?i (có mui)
Xu?t x? : ---
C? s? s?n xu?t : Công ty c? ph?n ôtô ?ô Thành
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??a ch? : ?p ??t M?i, Xã Long Ph??c, Huy?n Long Thành, T?nh ??ng Nai
Thông s? chung:
Tr?ng l??ng b?n thân : 3425 kg
Phân b? : - C?u tr??c : 1780 kg
- C?u sau : 1645 kg
T?i tr?ng cho phép ch? : 8000 kg
S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? : 11620 kg
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 6910 x 2200 x 2970 mm
Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 4880 x 2050 x 660/1850 mm
Kho?ng cách tr?c : 4035 mm
V?t bánh xe tr??c / sau : 1650/1495 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
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 : 96 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: 8.25 - 16 /8.25 - 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
Ghi chú: Gi?y ch?ng nh?n này ch? có hi?u l?c ??n h?t ngày 31 tháng 12 n?m

2017.

Thi?t k? k? thu?t trên c? s? c?m ??ng c?, ly h?p, h?p s?, c?m tr?c xe, khung xe, cabin, h? th?ng phanh, h? th?ng lái do Hàn Qu?c s?n xu?t

Công ty chúng tôi xin g?i t?i quý khách hàng dòng xe t?i 8,5 t?n HD120S chuyên dùng t?ng tr?ng t?i 12 t?n v?i t?i tr?ng ch? hàng hóa 8,5 t?n

?? ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng xe t?i 8,5 t?n hyundai HD 120S Thùng Kín c?a quý khách hàng ngày càng cao công ty c? ph?n ô tô ?ô
thành cung c?p cho th? tr??ng các lo?i xe cùng ch?ng lo?i xe t?i HD120S mui b?t khác nh? xe t?i ?ô thành HD 120S 8t5 chassis quý khách
t? v? ?óng thùng theo nhu c?u c?a mình, xe t?i Hyundai HD120S 8,5 thùng l?ng, xe t?i hyundai HD120S thùng kín, thùng ?ông l?nh, thùng
b?o ôn, thùng l?ng, thùng ben, g?n c?u … v?i m?u và ki?u dáng ??p – n?i th?t sang tr?ng – ch?p l??ng cao ???c khách hàng kh?ng ??nh th??ng
hi?u và ???c ng??i tin dùng nh?t hi?n nay ?ó là dòng xe t?i hyundai 8,5 t?n HD 120S chuyên dùng

M?i nhu c?u xe t?i hd120s thùng kín, giá xe t?i hd 120s chuyên dùng , quý khách vui lòng liên h? ?? ???c t? v?n chính xác nh?t
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Ch??ng trình h? tr? tr? góp khi mua xe HD120S 8.25 t?n chuyên dùng hyundai ?ô thành

N?u quý khách hàng có nhu c?u mua xe t?i 8,25 t?n HD120S chuyên dùng hyundai ?ô thành  ?? kinh doanh v?n t?i mà ch?a ?? tài chính
ngu?n tài chính thì quý 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 HD120S 8.25
t?n hyundai ?ô thành chuyên dùng t?i công ty chúng tôi.

Khi ??n v?i XE TAI HYUNDAI HD Quý khách s? hài lòng v?i : 

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 ….

Liên h? v?i chúng tôi ?? ???c giá c? t?t nh?t và nh?ng khuy?n mãi m?i nh?t t?i khách hàng
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HD120s th?ng h?i l?c kê

Nh?n xét

Th? sáu, 01 Tháng 9 2017 

Hyundai HD120s ?ô Thành 8 t?n hay còn g?i là DoThanh Mighty HD120s là xe Hyundai nâng t?i m?i t? xe Hyundai HD99 tr??c ?ây, t?i
tr?ng hàng hoá ???c nâng lên trên 8 t?n phù h?p v?i nh?ng xe ch? quá t?i tr??c ?ây c?a xe HD72 3.5 t?n

Tr??c ?ây v?i 700 tri?u quý khách ch? mua ???c 1 chi?c xe Hyundai HD72 ch? ???c 3.5 t?n

Nguy?n Hoàng 
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