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Xe t?i hyundai hd85 thùng kín

  

xe t?i 5 t?n ?ô Thành l?p ráp linh ki?n nh?p kh?u 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Hyundai ?ô Thành ra m?t dòng xe t?i hyundai hd85 5 t?n thúng kín linh ki?n nh?p kh?u l?p ráp CKD
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THÔNG S? K? THU?T XE T?I HD85 HYUNDAI ?Ô THÀNH

Lo?i xe : Xe Hyundai Mighty HD85 LR Thùng kín

Kích th??c (mm):
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Dài x R?ng x Cao : 6.010 x 2.000 x 2.240
Chi?u dài c? s? : 3.375+ Kho?ng sáng g?m xe : 200
Kích th??c lòng thùng : ~ 4400 x 2050 x 1850

??ng c?:

Lo?i ??ng c? : D4DB-D, tiêu chu?n Euro II, Turbo.
Công su?t l?n nh?t(Ps) : 120
H?p s? : 5 s? ti?n, 1 s? lùi
V?n t?c t?i ?a : 84km/h
Bình ?i?n : 24V-90AH
Dung tích bình nhiên li?u (lít) : 100
Tiêu hao nhiên li?u : 11L/100km

Tr?ng l??ng (kg):

T?i tr?ng : ~ 4.700
T?ng tr?ng l??ng: 8.500

Các thi?t b? khác:

Tay lái tr? l?c, tay lái g?t g?, t?m ch?n n?ng, Radio, ?i?u hòa nhi?t ?? (Kcal/h), cabin b?t.

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 khoá tr?c d?n ??ng chính.

L?p xe : 7.00 x 16-10PR

H? th?ng treo: Nhíp tr??c và sau hình bán nguy?t tác d?ng hai chi?u.

Thi?t b? kèm theo cho m?i xe: 01 l?p d? phòng, 01 b? ?? s?a xe theo tiêu chu?n c?a Hyundai, 01 s? b?o hành, 01 sách h??ng d?n s? d?ng.

Ngo?i th?t:

Xe t?i HD85 5 t?n thùng kín thi?t k? v?i ph?n Cabin xe t?i hyundai HD85 ???c ??t trên hai d?u ??m cao su g?n k?t.

??i v?i thi?t k? này là m?t trong nh?ng chìa khóa cho s? m?m m?i, nh? nhàng khi di chuy?n. Cabin có th? l?t nghiêng 50 ?? giúp ti?p c?n nhanh
chóng d? dàng v?i khoang ??ng c?.

Quý khách có th? l?a ch?n lo?i cabin kép ?? có thêm 300 mm không gian mang thêm . Dù cho x?p hàng, ho?c khu v?c ngh? ng?i, nó b? sung
thêm ti?n ích cho các ho?t ??ng ???ng dài.

N?i th?t:

Xe t?i hyundai HD85 5 t?n thùng kín

Các dòng xe t?i Hyundai cung c?p là m?t trong nh?ng xe an toàn nh?t và ti?n nghi làm vi?c nh?t. Nó không ch? tho?i mái, nó ho?t ??ng v?i trình
?i?u khi?n. Ví d?, các d?ng c? và b?ng ?i?u khi?n chuy?n ??i b? trí cong d? dàng ?i?u khi?n.

C?a và tay n?m l?y ???c v? trí t?i ?u, và có chi?u sáng n?i th?t phong phú và không gian ??p. Khi nói ??n s? tho?i mái và thu?n ti?n cho ng??i lái
xe t?i thì ph?i nh?c ??n xe t?i Hyundai, nó luôn luôn vào v? trí hàng ??u.

??ng c?

Xe t?i hyundai HD85 trang b? ??ng c? diesel Hyundai D4DB-d mang ??n hi?u n?ng m?nh m?, k?t h?p v?i ?? tin c?y và ?? b?n ??c bi?t, mà làm
cho xe t?i Hyundai r?t h?p d?n.

Nh?n xét

Th? ba, 10 Tháng 9 2019 

Chuyên cung c?p và báo giá s?n ph?m Xe T?i Hyundai HD85 5.5 T?n, xe t?i hyundai HD85, hyundai 5.5 t?n,xe t?i huyn ?ai, xe t?i
huyndai.

Nguy?n Hoàng 
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