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Xe t?i Hyundai HD99S thùng composite

  

HD99S thùng composite, xe t?i thùng composite 6T5, Xe t?i Hyundai 6.5 t?n 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 
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Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Xe t?i Hyundai HD99S thùng composite t?ng tr?ng t?i 9 t?n 980

NHÃN HI?U : HYUNDAI HD99S/DT

S? ch?ng nh?n : 031/VAQ09 – 01/15 -00

Ngày c?p : 16/03/2016

Lo?i ph??ng ti?n : Ô TÔ T?i

Xu?t X? : Vi?t Nam

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

Công th?c bánh xe : 4 x 2
S? tr?c : 2
Chi?u dài c? s? : 3735 mm
Kích th??c xe : dài x r?ng x cao : 6580 x 2190 x2970 mm
S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? xe : 9990kg
Kích th??c lòng thùng hàng : 4980 x2050 x 1870 mm
V?t bánh xe tr??c /sau : 1667/1495mm
V?t bánh xe tr??c /sau : 1667/1495mm
Lo?i nhiên li?u : Diesel

??NG C? XE

Th? tích : 3907 cm3
Nhãn hi?u ??ng c? : D4DD
Lo?i ??ng c? : 4 k? ,4 xi lanh th?ng hàng ,t?ng áp
Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 103kw/2800 v/p

L?P XE

L?p xe : 7.500 R16/7.50R16
S? l?p trên tr?c 1/2/3/4 : 02/04

H? TH?NG PHANH

H? th?ng lái xe hyundai HD99S ga ?i?n 6,5 t?n
H? th?ng lái xe hyundai HD99S ga ?i?n 6,5 t?n
Phanh sau /d?n ??ng : tang tr?ng /thu? l?c tr? l?c chân không
Phanh tr??c /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
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 ?óng thùng composite theo tiêu chu?n c?c ??ng ki?m

1. 2 c?a sau d?ng conterner
2. B?n l? c?a : b?ng inox  4 cái /1 c?a
3. ?èn khoang thùng : 1 b?
4. Bulong quang : b?ng s?t  ???ng kính 16mm 6 b?
5. Vè sau : b?ng composite 
6. Ôp ngoài c?a : vách trong c?a b?ng composite  ph?ng dày 0,4 mm
7. Khung x??ng c?a : b?ng s?t  40 x 20
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8. Vách ngoài : b?ng composite  dày 0.4mm ph?ng
9. Tr? ??ng thùng : b?ng s?t 80 x40 dày 4mm

10. Sàn thùng : b?ng inox 304 dày 1,8 mm d?p sóng
11. ?à d?c : U ?úc 120 dày 4mm 2 cây
12. ?à ngang : U ?úc 80 dày 3,5 mm 13 cây
13. Vi?n thùng : b?ng nhôm dày 2,5mm ch?n ??nh hình
14. X??ng vách : b?ng s?t h?p vuông 40 x40 dày 1,2 mm
15. Vách trong : b?ng composite ph?ng dày 0,4mm
16. Ôp trong c?a : vách ngoài c?a  b?ng composite  ph?ng dày 0,4 mm
17. Ron làm kín : b?ng cao su
18. C?n hông, c?n sau : b?ng inox ,80 x40  g?n composite hai ??u
19. Bát ch?ng xô : b?ng s?t  4 b?
20. ?èn tín hi?u : 4 b?
21. Tay khoá c?a : b?ng inox
22. Khung bao ?èn b?ng inox

Hyundai ?ô Thành chúng tôi nh?n ?óng các lo?i  thùng cho quý khách, thùng mui b?t inox, thùng mui b?t b?ng  s?t, thùng nhôm, thùng kín inox.

B?o hành dài h?n
Giá t?t nh?t th? tr??ng
Khi ??n Hyundai ?ô Thành
Ch?t l??ng cam k?t
Nhi?u ?u ?ãi

Vay 80% giá tr? xe th? t?c nhanh g?n lãi xu?t th?p vay th?i gian dài

Quý khách có nhu c?u xe 6,5 t?n hyundai HD99S xin liên h? Mr.??t 0937.23.28.29

NGO?I TH?T

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.
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L??i t?n nhi?t c?ng cáp, thoáng, làm mát ??ng c? nhanh Cùm ?èn pha Halogen giúp quan sát t?t

B?c lên xu?ng cabin r?ng rãi

  

Kính chi?u h?u quan sát t?t h?n
  

 

Góc c?a m? r?ng h?n, thu?n ti?n di chuy?n  

N?I TH?T HD99S

  

B? trí Pedal thu?n l?i

  

L?a ch?n thêm : H?c ??ng h? s? ti?n d?ng

  

Tablo vân g? sang tr?ng

  

Tay lái tr? l?c th?y l?c
  

 

Cabin r?ng rãi 

HI?U SU?T ??NG C?

S?c m?nh và s? tin c?y

??ng c? diesel D4DD 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.
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??ng c? ki?u m?i F-engine

D4DD 150ps/2,500rpm

Mô-men xo?n t?i ?a : 59kg.m/1,400rpm

Dung tích xylanh : 3,907cc

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

Dòng s?n ph?m xe t?i Hyundai HD99s ???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 HD 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.

Nh?n xét

Th? ba, 10 Tháng 9 2019 

Xe t?i Hyundai HD99s 6.5 t?n giá r? ???c bán t?i t?ng ??i lý hyundai V? Hùng có xu?t x? t? Hàn Qu?c. Hyundai HD99s là dòng xe t?i
h?ng trung

Nguy?n Hoàng 
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