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Xe t?i Hyundai HD72 3.5T L?p C?u

  

Xe t?i Hyundai HD72 3.5 t?n l?p c?u Unic, Soosan… giá bán ??i lý chính hãng cùng ch??ng trình khuy?n mãi. B?o hành 24 tháng ho?c 100.000
km trên toàn qu?c 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Xe t?i Hyundai 3,5 t?n HD72 g?n c?u unic là dòng xe t?i nh? bán ch?y nh?t hi?n nay. Ki?u dáng ??i m?i 2013, cung c?p kh? n?ng v?n t?i chuyên
nghi?p cho các cá nhân, doanh nghi?p v?n t?i ???ng b?, ???c nh?p kh?u nguyên chi?c.

Thu?c dòng xe t?i h?ng trung v?i t?i tr?ng 3,5 t?n Hyundai HD72 là dòng xe t?i r?t ?a n?ng v?i nhi?u ch?ng lo?i:

Xe t?i Hyundai HD72 c?u h?
Xe t?i Hyundai HD72 thùng ph? b?t
Xe t?i Hyundai HD72 thùng l?ng
Xe t?i Hyundai HD72 thùng kín
Xe t?i Hyundai HD72 thùng ?ông l?nh
Xe t?i Hyundai HD72 ben

 Hi?n t?i, chúng tôi ?ang cung c?p xe t?i Hyundai HD72 nh?p kh?u m?i 100%. Hyundai HD72 c?ng có nhi?u s? l?a ch?n cho quý khách v? ??ng
c?, c? th?: máy c? turbo t?ng áp công su?t 130 mã l?c (PS) và máy ?i?n phun x?ng ?i?n t? 145 PS (máy to, c?u to) tiêu chu?n khí th?i Euro 4
t?ng kh? n?ng ti?t ki?m nhi?n li?u. 

?u ?iêm c?a ??ng c? xe t?i Hyundai HD72 là m?c tiêu hao nhiên li?u th?p (12 lít d?u/100km) và kh? n?ng v??t t?i g?p 3 l?n thi?t k? (t?i tr?ng có
th? lên t?i 10 t?n).
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Thông s? k? thu?t xe t?i Hyundai 3,5 t?n HD72
Lo?i xe Xe t?i
Lo?i cabin Cabin l?t
Công th?c bánh xe 4x2
S? ch? ng?i 03 ng??i
Thông s? v? kích th??c
Kích th??c t?ng th? DxRxC 6.715x2.170x2.355 (mm)
Kích th??c l?t lòng thùng xe 4.900x2.050x380 (mm)
Chi?u dài c? s? 3.735 (mm)
V?t bánh xe tr??c/sau 1.650/1.495 (mm)
Kho?ng sáng g?m xe 235 (mm)
Bán kính quay vòng t?i thi?u 7,3 (m)
Thông s? v? tr?ng l??ng
Tr?ng l??ng b?n thân 3.115 (kg)
Tr?ng l??ng toàn b? 6.810 (kg)
T?i tr?ng 3.500 (kg)
??ng c?
Model D4DB
Lo?i ??ng c? Diesel 4 k? 4 xilanh th?ng hàng, t?ng áp, làm mát khí n?p
Dung tích xilanh 3.907 (cm3)
Công su?t ??ng c? max 96(130)/2.900 kw(HP)/rpm
Momen xo?n max 38(373)/1.600 N.m/rpm
H? th?ng truy?n ??ng
Ly h?p ??a ??n, ma sát khô
H?p s? C? khí 05 s? ti?n, 01 s? lùi
H? th?ng lái Tr?c vít ecu-bi tr? l?c th?y l?c
H? th?ng treo tr??c/sau Ph? thu?c, lá nhíp h?p kim hình bán nguy?t, gi?m ch?n th?y l?c
H? th?ng phanh tr??c/sau Trang tr?ng, d?n ??ng th?y l?c, tr? l?c chân không
Trang thi?t b?, ti?n nghi
H? th?ng âm thanh ?ài radio AM/FM
?i?u hòa cabin Hai chi?u nóng và l?nh
C?a s? ch?nh ?i?n có
Thông s? khác
Dung tích bình nhiêu li?u 100 lít
T?c ?? t?i ?a 119 km/h
Tiêu hao nhiên li?u 10,8 lít/100km
Thông s? l?p 7.50R16 - 12PR
C?u th?y l?c
Lo?i c?u TADANO / SOOSAN
Công su?t nâng l?n nh?t kG/m 2.630 / 1,6
Chi?u cao c?u l?n nh?t (kho?ng) m 7,8
Bán kính làm vi?c l?n nh?t m 6,4
S? c?n 03
Góc nâng c?n ??/giây (1 ~ 760) / 6
T?c ?? ra c?n m/s 3,75 / 10
Cáp t?i mm/m ø8/45
Chân ch?ng 02, ki?u xylanh th?y l?c
B?m th?y l?c Lo?i b?m bánh r?ng
Thùng d?u th?y l?c lít 22,5
Góc xoay c?n 2,5 vòng/phút, liên t?c 3600

Trang b? an toàn c?u ??ng h? ?o t?i tr?ng lúc nâng, bi?u ?? t?i tr?ng
nâng, báo quá t?i, ?èn báo P.T.O., ch?t an toàn
móc c?u, van an toàn, van ki?m tra, van gi? và
th??c cân b?ng c?u

Nh?n xét

Th? ba, 10 Tháng 9 2019 

báo giá s?n ph?m bán Xe T?i Hyundai 3,5 t?n ?ô Thành HD72 3.5 T?n, xe t?i hyundai 3.5 t?n, xe t?i huyn ?ai, xe t?i hyundai, hyundai
HD72 3.5 t?n.

Nguy?n Hoàng 
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