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Mô t? 

Xe t?i thùng l?ng Hyundai HD72 nh?p kh?u nguyên chi?c ?ã kh?ng ??nh ???c th??ng hi?u hàng ??u trong su?t th?i gian qua trên th? tr??ng Vi?t
Nam.

N?i th?t xe thùng l?ng 3.5 t?n hyundai hd72 ???c thi?t k? r?ng rãi, ti?n nghi, ??p m?t t?o không gian r?ng rãi giúp cho tài x? c?m giác tho?i mái
khi v?n hành xe trên nh?ng ch?ng ???ng dài.

Ti?n nghi xe t?i Hyundai thùng l?ng 3.5 t?n ???c trang b? ?i?u hòa cabin hai chi?u, h? th?ng âm thanh Radio AM/FM, c?a kính ch?nh ?i?n, dây
?ai an toàn ch? ??ng. 

Khách hàng có th? l?a ch?n mua xe nh?p kh?u nguyên chi?c t? Hàn Qu?c ho?c xe s?n xu?t t?i Vi?t Nam (linh ki?n CKD nh?p kh?u tr?c ti?p t?
Hàn Qu?c), xe có 2 màu : Tr?ng và Xanh 

?u ?i?m c?a dòng hyundai hd72 thùng l?ng

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.

Góc m? r?ng c?a c?a Cabin G??ng chi?u h?u
  

Thang lên xu?ng an toàn

  

?èn pha MFR (Multi Focus Reflection)

N?I TH?T

???c thi?t k? ?? T?i ?u hoá các tính n?ng cùng s? ti?n l?i
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Dòng s?n ph?m Hyundai HD72 cung c?p cho ng??i s? d?ng các lo?i Cabin an toàn nh?t và thu?n ti?n nh?t. Không ch? mang ??n tho?i mái cho
ng??i lái xe khi làm vi?c. Các thi?t b? ???c thi?t k? d?ng u?n cong và cách b? trí các công t?c trên b?ng ?i?u khi?n mang l?i s? ti?n d?ng khi ?i?u
khi?n. C?a cabin và tay n?m c?a ???c t?i ?u v? trí ?? ti?n l?i và d? dàng khi s? d?ng. Cabin có trang b? h? th?ng chi?u sáng, n?i th?t bên trong

r?ng rãi. Ph??ng châm c?a Hyundai là luôn luôn ???c ??t s? tho?i mái và thu?n ti?n cho ng??i lái xe lên hàng ??u.

H? th?ng ki?m soát không khí

H? th?ng ki?m soát nhi?t ?? bên trong cabin t?o ra s? thông thoáng, mát m? cho xe. Trang b? ph??ng ti?n và các cánh qu?t m?nh m? ??m b?o
s? thoáng mát bên trong xe. ?i?u hoà nhi?t ?? c?ng là tùy ch?n có s?n c?a xe.

Ng?n ch?a ?? trên cao

V?i ng?n ch?a ?? trên cao mang l?i s? an toàn và rô?ng ra?i khi ?? kính mát, gi?y t?, b?n ??..., mà không làm c?n tr? s? di chuy?n t? do trong
bu?ng lái.

??ng h? ?i?u khi?n

??ng h? ?i?u khi?n có n?n phát sáng và trong su?t d? ??c h?n, v?i góc nhìn tr?c ti?p vào ng??i lái xe, làm cho công vi?c lái xe tho?i mái h?n dù là
ngày hay ?êm.

HI?U SU?T ??NG C?

S?c m?nh và s? tin c?y

??ng c? diesel D4GA 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

D4GA 150ps/2,500rpm

Mô-men xo?n t?i ?a : 59kg.m/1,400rpm

Dung tích xylanh : 3,933cc

                       3 / 6



Xe t?i HD72: Xe t?i hyundai hd72 thùng l?ng
 

Hoàn h?o h?n,An toàn h?n cho công vi?c.

Dòng s?n ph?m xe t?i Hyundai HD72 ???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 Hyundai HD72 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

THÔNG S? K? THU?T XE TAI HYUNDAI HD72 THUNG LUNG

Nhãn hi?u : Hyundai mighty HD72/DT-TMB1

S? ch?ng nh?n : 174/VAQ09 – 01/15 -00

Ngày c?p : 12/02/2015

Lo?i ph??ng ti?n : Ô TÔ T?I Hyundai

Xu?t x? xe t?i Hyundai HD72 3,5 t?n

N?i s?n xu?t : công ty c? ph?n ô tô ?ô Thành

??a ch? : ?p ??t M?i, xã Long Ph??c, huy?n Long Thành, t?nh ??ng Nai

Thông s? chung xe tai Hyundai HD72 3,5 t?n thùng l?ng
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KI?U / TYPE HD72 _ 3.5 T?n
H? th?ng lái / Drive System Tay lái thu?n LHD, 4 x 2
 Kích th??c / Dimensions (mm) Kích th??c lòng thùng hàng : 4980 x 2065 x 400
Chi?u dài c? s? / Wheelbase 3735
 Chi?u dài t?ng th? Dài / Lenght 6520

R?ng / Width 2000
Cao / Height 2215

 S? ch? ng?i / Seat Capacity 3 ch? / 3 Seaters
Kho?ng sáng g?m xe 235
Tr?ng l??ng / Wieght (kg)
Tr?ng l??ng không t?i / Curb V.W 3100
Tr?ng l??ng toàn t?i / Gross V.W 6810
Phân b? c?u tr??c 2600
Phân b? c?u sau 4300
Khung xe / Caculated Performance
V?n t?c t?i ?a / Max.Speed (km/h) 103
V??t t?c t?i ?a / Gradeability (%) 41
Bán kính quay vòng t?i thi?u (m) 6.0
Thông S? / Specifications
   ??ng c? / Engine Model/Ki?u D4DB

S? xy lanh 4 xy lanh th?ng hàng
Công su?t t?i ?a(KW/vòng/phút) 96/2900
Momen t?i ?a(N.m/vòng/phút) 30/2000

Bình ?i?n 24V – 90 AH
H?p s?Transmission Lo?i / Model M2S5

Ki?u / Type 5 s? t?i, 1 s? lùi
L?p xe / Tire 7.00R x 16 – 10PR
  Phanh H? th?ng phanh D?ng tang tr?ng m?ch kép th?y

l?c,có tr? l?c chân không.
Phanh tay C? c?u c? khí khóa tr?c d?n ??ng

chính
Phanh ??ng c? Ki?u cánh b??m,?i?u khi?n chân

không
H? th?ng treo / Suspension Nhíp tr??c và sau hình bán nguy?t

tác d?ng 2 chi?u.
Thùng nhiên li?u / Fuel Tank 100 lít / 100 liter

 

??ng c? xe tai Hyundai HD72 3,5 t?n thùng l?ng

Nhãn hi?u ??ng c? : D4DB

Lo?i ??ng c? : 4 k? ,4 xi lanh th?ng hàng t?ng áp
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Th? tích : 3907 cm3

Công xu?t l?n nh?t /t?c ?? quay 96kw/2900v/ph

L?p tr??c /sau  7.50 -16 /7.50 – 16

S? l??ng l?p lên tr?c 1/2/3/4 : 02/04/ - /-

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

+ Ki?u h? th?ng lái /d?n ??ng : tr?c vít  - ê cubi /c? khí có tr? l?c thu? l?c

QUY CÁCH THÙNG XE TAI HYUNDAI HD72 THUNG LUNG

1. ?à d?c : U ?úc 100 dày 4mm 2 cây
2. ?à ngang : U ?úc 80 dày 3,5 mm 13 cây
3. Sàn thùng : b?ng s?t dày 2,5 mm
4. Vi?n thùng : b?ng s?t dày 2,5mm ch?n ??nh hình
5. Tr? ??ng thùng : b?ng s?t U120 dày 4mm
6. X??ng b?ng : b?ng s?t h?p vuông 40 x40 dày 1,2 mm
7. Vách ngoài : b?ng inox 430  dày 0.6mm d?p sóng
8. Vách trong : b?ng tôn m? k?m ph?ng dày 0,5mm
9. Vè sau : b?ng Inox 430  dày 1,5mm ch?n ??nh hình

10. C?n hông ,c?n sau : b?ng s?t ,80 x40  s?n ch?ng g?

Nh?n xét

Th? ba, 10 Tháng 9 2019 

Xe t?i Hyundai HD72 - Xe t?i 3.5 t?n, xe t?i nh? t?i tr?ng cao ???c s?n xu?t b?i Hyundai ?ô Thành

Nguy?n Hoàng 
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