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Xe t?i Hyundai HD85 5T

  

Xe t?i 5 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? 

?? ?áp ?ng nhu c?u t?i n?ng c?a th? tr??ng n??c ta do tình tr?ng c?m t?i. Nhà máy Hyundai ?ô Thành cho ra ??i dòng xe t?i HD85 v?i t?t c? c?
s? d?a trên m?u xe t?i Mighty c?a Hyundai bao g?m: ?ông c?, h?p s?, c?u xe, cabin, chassis,…nh?m gi?m giá thành s?n ph?m ?? ng??i tiêu dùng
n??c ta d? ti?p c?n h?n nh?ng ch?t l??ng, tu?i th?, n?ng su?t c?a Hyundai HD85 v?n ???c ??m b?o do link ki?n c?a xe ??u ???c nh?p kh?u c?a
Hyundai Hàn Qu?c.
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Ngo?i th?t c?a HD85 ???c gi? nguyên nh? Hyundai Mighty HD65, v?i ??u cabin tròn r?ng rãi. C?m ?èn pha dính li?n v?i dàn t?n nhi?t phía tr??c
mang l?i cái nhìn m?nh m?, ch?c ch?n cho m?t chi?c xe có t?i tr?ng l?n.

Cùm ?èn pha to tròn ???c chia làm 2 ph?n g?m phía trên là ?èn ??nh v? và phía d??i là ?èn pha chính s? d?ng bóng ?èn Halogen cho t?m chi?u
sáng xa và ánh sáng rõ ràng giúp ng??i lái có t?m quan sát t?t trong ?êm t?i, ngoài ra c?m ?èn s??ng mù ??t ? c?n tr??c h? tr? ng??i lái khi ?i
trong nh?ng ?o?n ???ng có nhi?u s??ng mù. ?èn xi-nhan c?a xe t?i HD85 ???c b? trí ? c? phía tr??c/sau và c? bên hông c?a xe giúp nâng cao
tính an toàn khi cho nh?ng ph??ng ti?n tham gia giao thông khác m?i khi HD85 r? h??ng.
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T?i tr?ng cho phép là 4,7 t?n và tr?ng l??ng toàn b? c?a xe là 7,95 t?n, so v?i Hyundai Mighty HD65 thì xe t?i HD85 có t?i tr?ng g?p ?ôi nên ?ây
là l?i th? l?n nh?t và là y?u t? quy?t ??nh khi HD85 th?a mãn ???c nhu c?u ch? t?i n?ng cho khách hàng. Tuy v?y v? m?t kích th??c thì HD85 có
kích th??c nh? xe Hyundai HD65 v?i chi?u dài thùng ch? 4,41 met và chi?u cao là 1,85 met.

Sau ?ây là b?ng so sánh v? t?i tr?ng và kích th??c c?a xe t?i HD85 v?i các m?u xe khác:

M?u xe Tr?ng l??ng

toàn b? (T?n)

T?i tr?ng

(T?n)

Kích th??c t?ng th? (mm) Kích th??c l?t lòng thùng
hàng (mm)

Hyundai

HD65

5,75 2,5 6250 x 2185 x 2840 4410 x 2050 x 1850

Hyundai

HD85

7,95 4,7 6260 x 2190 x 2920 4410 x 2050 x 1850

Hino

XZU730

8,5 4,7 7390 x 2160 x 3050 5550 x 2020 x 1965

Hino

WU342-JD3

8,25 4,7 6230 x 1990 x 2960 4450 x 1850 x 1850

Là m?t b?n nâng c?p c?a xe t?i Hyundai HD65, xe t?i HD85 có cùng ki?u ??ng c?, h?p s? và c?u xe c?a HD65 và ???c nh?p kh?u t? Hàn Qu?c.
??ng c? D4DB-D Diesel 4 k? 4 xi-lanh có dung tích ??ng c? là 3907 cc, ??ng c? k?t h?p v?i h? th?ng t?ng áp và làm mát khí n?p nên công su?t
c?c ??i c?a c? kh?i ??ng c? ???c nâng lên d?n 120PS t?i 2900 vòng/phút.

Theo sau ??ng c? là b? ly h?p ma sát khô v?i h? th?ng nhi?u ??a ma sát ghép l?i nên b?o ??m hi?u su?t truy?n ??ng cao nh?t, t?n d?ng t?i ?a l?c
kéo c?a ??ng c? giúp gi?m tiêu hao nhiên li?u và t?i ?u hóa s?c m?nh c?a xe.

S? d?ng h?p s? Hyundai 5 c?p g?m 5 s? ti?n và 1 s? lùi, v?i 5 c?p s? ti?n, ng??i lái có th? d? dàng l?a ch?n m?c s? phù h?p v?i t?i tr?ng và tình
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tr?ng m?t ???ng nh?m ??m b?o s?c kéo và t?i ?u su?t hao nhiên li?u cho xe khi t?i n?ng.

Thông S? K? Thu?t xe t?i Hyundai HD85 T?i 5 T?n

Nhà máy s?n xu?t : Hyundai ?ô Thành
S?n Ph?m : Ô TÔ T?I (THÙNG KÍN – CÓ MUI) Màu s?n : Xanh – Tr?ng
Nhãn Hi?u : HYUNDAI Lo?i ??ng c? : D4DB – D4DD
S? lo?i : MYGHTY HD85/DT-TK-TMB
S? khung : ?óng t?i Vi?t Nam S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
S? máy : ?óng t?i n??c ngoài Dung tích xi lanh : 3.907 cm3
Kh?i l??ng b?n thân :     3.350 Kg
Kh?i l??ng chuyên ch? theo thi?t k? :      5.000 Kg
Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép tham gia GT    :      8.500 Kg
Kh?i l??ng toàn b? cho phép tham gia giao thông :      8.500 Kg
Kích th??c :  D x R x C      6.850 x 2190 x 2.900 mm
Kích th??c l?t lòng thùng : D x R x C      4.980 x 2.050 x 1.870 mm
Chi?u dài c? s? :      3.735 mm
Công th?c bánh xe :      4 x 2
Lo?i nhiên li?u :      D?u Diesel
C? l?p :      7.00 – R16

Quý khách có nhu c?u xe t?i hyundai vui lòng liên h? công ty chúng tôi

Nh?n xét

Th? ba, 10 Tháng 9 2019 

Xe t?i Hyundai HD85 - Xe t?i 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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