
Xe t?i H100: Xe t?i Hyundai Porter H100 A2
 

Xe t?i Hyundai Porter H100 A2

  

xe t?i 1 t?n hyundai H100 A2 s? sàn 6 c?p. Xe ???c b?o hành 2 n?m ho?c 50.000 km tùy theo ch? ?? nào ??n tr??c 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Hyundai chính th?c gi?i thi?u th? tr??ng Vi?t Nam dòng xe t?i nh? Hyundai Porter H100 A2. Xe t?i H100 ??m b?o t?t nhi?m v? c?a m?t xe t?i
1,25 t?n (tr?ng l??ng xe 1,7 t?n). 

Hi?n nay, Hyundai Porter H100 là m?u xe t?i nh? ??u tiên và duy nh?t t?i Vi?t Nam ???c s?n xu?t v?i công ngh? ch? t?o áp d?ng tiêu chu?n
t??ng ???ng dòng xe du l?ch. ??c bi?t, công ?o?n hàn cabin xe không ph?i th?c hi?n b?ng ph??ng pháp th? công mà ???c th?c hi?n b?i robot t?
??ng hoàn toàn, robot hàn ???c l?p trình t? ??ng cho các m?i hàn có ?? chính xác cao nh?t. Nh? ?ó mà thân xe Porter H100 ch?c ch?n và ?n
??nh h?n.  

M?c dù kích th??c xe không l?n nh?ng nh? b? trí các chi ti?t trên xe g?n gàng nên không gian n?i th?t r?ng rãi v?i nhi?u ti?n nghi cao c?p. Là
chi?c xe t?i nh? nh?ng Xe Hyundai Porter H100 có thi?t k? không khác gì m?t chi?c xe du l?ch. Trang b? trên xe có h? th?ng ?i?u hòa cho công
su?t cao, ??ng h? hi?n th? ?a ch?c n?ng, c?a s? ch?nh ?i?n, h? th?ng gi?i trí h? tr? Radio/Bluetooth/USB.

Thông s? chung

??ng c? Máy d?u 2.5 CRDi
Dung tích xi lanh 2,497
???ng kính xi lanh và hành trình piston (mm) 91 x 96
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T? s? nén 16.4:1
Công su?t t?i ?a (ps/rpm) 130/3,800
Mô men xo?n t?i ?a (kg.m/rpm) 26/1,500 – 3,500
H?p s? S? sàn 6 c?p
H? th?ng phanh
Ki?u Phanh th?y l?c kh?n c?p, k?t h?p v?i h? th?ng phanh chính
Phanh tr??c ??a thông gió
Phanh sau Tang tr?ng
H? th?ng treo
Phía tr??c Thanh xo?n lò xo
Phía sau Lá nhíp lò xo
?ng nhún D?u
Thanh cân b?ng Thanh xo?n ? tr?c tr??c : ? 25
Vành, l?p c?a xe
Vành xe Thép
C? vành tr??c 5.5L x 15”
C? vành sau 4J x 13”
C? l?p tr??c 195/70R15C – 8PR
C? l?p sau 145R13C – 8PR
L?p d? phòng Cùng c?
Trang b?
Tay lái tr? l?c Có
Vô l?ng ?i?u ch?nh lên xu?ng Có
C?a kính ?i?u ch?nh ?i?n Có
??ng h? t?c ?? Có
H? tr? t?a l?ng Có
?i?u hòa ch?nh c? Có
C?m ?èn s??ng mù Có
H?c ?? kính Có
H?p ?? d?ng c? Có
H? th?ng Audio (AM/FM + USB + Bluetooth) Có
Thùng l?ng Kích th??c t?ng th? (D x R x C) 5,260 x 1,760 x 1,970

Kích th??c l?t lòng (D x R x C) 3,150 x 1,630 x 450
Thùng kín inox Kích th??c t?ng th? (D x R x C) 5,260 x 1,760 x 2,630

Kích th??c l?t lòng (D x R x C) 3,120 x 1,620 x 1,835
Thùng kín Composit Kích th??c t?ng th? (D x R x C) 5,260 x 1,760 x 2,630

Kích th??c l?t lòng (D x R x C) 3,130 + 10 x 1,620 x 1,840 + 5
Thùng mui ph? b?t Kích th??c t?ng th? (D x R x C) 5,260 x 1,765 x 2,630

Kích th??c l?t lòng (D x R x C) 3,130 x 1,620 x 1,850
T?i tr?ng hàng hóa
Thùng l?ng 1,250 Kg
Thùng kín (inox + Composit) 950 Kg
Thùng mui ph? b?t 1,080 Kg

M?i nhu c?u xe t?i hyundai h100 vui lòng liên h? v?i Mr. ??t: 0937.23.28.29

Nh?n xét

Th? ba, 10 Tháng 9 2019 

Xe T?i Hyundai Porter H100 1 t?n, cung c?p hyundai 1 t?n H100, H100 ??ng c? D4BB , t?i tr?ng hyundai t? 1 t?n t?i 20 t?n, xe t?i
huyndai H100.

Nguy?n Hoàng 
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