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Xe t?i Hyundai HD360 thùng l?ng

  

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Hyundai HD360 20.8 t?n Chassis ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? t?p ?oàn Hyundai Hàn Qu?c v? Vi?t Nam, Xe 5 chân Hyundai HD360 20.8 t?n
nh?p kh?u v? Vi?t Nam trang b? ??ng c? D6CA cho công su?t 380PS, dung tích xi lanh 12.920cc. H?p s? xe t?i 5 chân Hyundai HD360 là lo?i
h?p s? H160S2x5 – 10 s? ti?n 2 s? lùi. 

Xe t?i Hyundai HD360 5 chân 20.8 t?n có t?ng tr?ng t?i theo thi?t k? là 45.5 t?n là m?t trong nh?ng dòng xe t?i n?ng c?a Hyundai có t?i tr?ng
t??ng ??i cao và ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a các doanh nghi?p và cá nhân kinh doanh v?n t?i trong th?i ?i?m B? giao thông v?n t?i ?ang ki?m
soát nghiêm ng?t v? t?i tr?ng.

Xe 5 chân Hyundai HD360 20.8 t?n b?n b? v?i th?i gian, ch?u t?i t?t, d? s?a ch?a b?o d??ng, ph? tùng thay th? s?n có, giá thành h?p lý, thi?t k?
thân xe b?ng thép ch?u l?c ??c bi?t do bên phía nhà máy Hyundai Hàn Qu?c s?n xu?t tr?c ti?p v?i công ngh? luy?n kim hi?n ??i nh?t. Ph?n
Chassis ???c thi?t k? l? trên chassis m?t cách khoa h?c t?i các v? trí khác nhau ?? tránh s? giãn n? c?a kim lo?i.

Xe t?i Hyundai HD360 5 chân ???c trang b? 3 c?n g?t m?a ch?y 02 t?c ?? nhanh và ch?m thu?n ti?n khi v?n hành trong ?i?u ki?n th?i ti?t m?a.
Xe t?i Hyundai HD360 5 chân có h? th?ng ?èn chi?u sáng ph?m vi r?ng, ngoài ra còn có ?èn s??ng mù ??m b?o an toàn khi ?i trong ?i?u ki?n
th?i ti?t x?u. Xe t?i Hyundai HD360 là lo?i xe 5 chân 3 c?u, 1 c?u nh?c có công th?c bánh xe 10×4, c? l?p 12R22.5, lo?i l?p không s?m 16 b?
thép. H? th?ng c?u ph? c?a xe t?i Hyundai HD360 có th? ?i?u ch?nh lên xu?ng ?? phù h?p tùy ?i?u ki?n ch? hàng.

N?i th?t xe t?i Hyundai HD360 5 chân có không gian n?i th?t r?ng rãi, có 2 gh? ng?i và 1 gi??ng n?m, gh? ng?i ???c b?c b?ng lo?i n? cao c?p
c?a Hàn Qu?c, gi?m sóc bóng h?i. H? th?ng ?i?u khi?n trong xe t?i Hyundai HD360 ???c b? trí thu?n ti?n nh?t cho lái xe nh? c?n ?i?u khi?n ??
?èo thi?t k? ngay t?i vô l?ng, công t?c nâng h? chân ph? ???c ??t ngay bên ph?i c?a tài x?. Cabin xe còn ???c trang b? h? th?ng máy l?nh công
su?t cao, qu?t gió, ??ng h? hi?n th? ?a ch?c n?ng, h? th?ng âm thanh Radio AM/FM.
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Mã hi?u xe n?n HD320
Lo?i cabin Cabin 01 gi??ng n?m
Lo?i chassis Lo?i ng?n
H? th?ng lái, d?n ??ng Tay lái thu?n, 8×4
Kích th??c (mm) Thùng xe: 9660 x 2380 x 2530 mm
Chi?u dài c? s? 7850
Kích th??c t?ng th?  
Dài 12,575
R?ng 2,495
Cao 3,610
Kho?ng sáng g?m xe 275
Thông s? k? thu?t
??ng c?  
Model D6AC/ D6CA3H
S? xy lanh 06 xy lanh th?ng

hàng, turbo
intercooler, diesel

Dung tích xy lanh (cc)11.149
Công su?t t?i ?a
(ps/rpm)

340/380/2200

Moment xo?n t?i ?a
(kg.m/rpm)

148/1200

Tiêu chu?n khí th?i Euro II
Tr?ng l??ng (kg)  
T? tr?ng 17,860
T?i tr?ng 15,000
T?ng t?i tr?ng 39,100
T?c ?? t?i ?a (km/h) 94
Bán kính quay vòng
t?i thi?u (m)

11,7 m

Bình ?i?n 12Vx2, 150AH
Model H?p s? M12S2 x 5;

H160S2x5
Lo?i 5 s? ti?n, 1 s? lùi
L?p xe (Tr??c/Sau) 12.00 – 22.5 PR16 
H? th?ng phanh  
Phanh chính Phanh h?i 2 ???ng

h?i
Phanh tay B?u h?i có s? d?ng lò

xo
Phanh x? Van b??m ?óng m?

b?ng h?i
H? th?ng treo
(Tr??c/Sau)

Nhíp lá bán nguy?t

Dung tích thùng nhiên
li?u (lít)

400

Trang b? theo xe: Tuyp m? t?c kê, con ??i,
tay quay, 01 l?p d? phòng, Sách h??ng d?n,
S? b?o hành, Gh? h?i bên tài, m?i thu?c.

 

Nh?n xét

Th? ba, 10 Tháng 9 2019 

chuyên bán xe t?i Hyundai HD360 uy tín toàn qu?c. Xe t?i 5 chân Hyundai HD360 25 t?n nh?p kh?u giá t?t.

Nguy?n Hoàng 
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