Tổng đại lý phân phối xe tải nhập khẩu và lắp ráp

HD99 thùng mui bạt

xe tai hyundai hd99 thung mui bat, hd99 do thanh, xe tai hd99, hyundai hd99, xe tai thung mui bat hd99 do
Hyundai sản xuất, bền bỉ, vận hành ổn định sản xuất năm 2017
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá

Hỏi về sản phẩm này
Nhà sản xuấtHyundai

Chi tiết HYUNDAI
sản phẩm

VŨ HÙNG GIỚI THIỆU DÒNG XE TẢI HYUNDAI HD99 ĐỜI 2018

Xe tải hyundai hd99 nâng tải trọng lên tới 6.5 tấn được lắp láp do nhu cầu cấp bách của người tiêu dùng.
Hyundai hd99 thùng mui bạt được nhập khẩu linh kiện CKD ( nhập 3 cục tổng thành máy, sat xi, vỏ) về lắp
ráp tại Việt Nam theo tiêu chuẩn chất lượng Hyundai Hàn Quốc.
Xe tải hyundai HD99 được trang bị động cơ D4DB dung tích xilanh 3.907cm3, cho công suất 130PS, hệ thống
cầu to, máy to, xe vận hành an toàn, bền bỉ. Nội ngoại thất hiện đại, tiện nghi, trang bị khóa cửa trung
tâm, gương kính chỉnh điện, điều hòa nhiệt độ hai chiều, hệ thống âm thanh đài radio AM/FM, đầu đĩa DC...

Xe tải HD99 mui bạt 2017 có ba phiên bản tiêu chuẩn về thùng xe
- Hyundai HD99 thùng lửng tải trọng 6.35 tấn
- Hyundai HD99 thùng khung mui phủ bạt có tải trọng 6.5 tấn
- Hyundai HD99 thùng kín inox có cửa hông tải trọng 6.3 tấn
Nội thất xe Hyundai nâng tải HD99 2018 : Nội thất rộng rãi, thoải mái với ghế Nỉ pha Da nguyên bản có ngả
lưng. Hệ thống điều hòa 2 chiều nóng lạnh, hệ thống âm thanh DVD có chức năng cắm USB.
Hộp số sàn 5 cấp vận hành nhẹ nhàng, bố trí thuận tiện cho người lái thao tác. Vô lăng gật gù dễ dàng điều
chỉnh. Sàn xe đã được bọc da cứng chống cháy.

Thông số kỹ thuật xe tải hyundai hd99 thùng mui bạt
Nhãn hiệu
Số chứng nhận :
Ngày cấp :
Loại phương tiện :
Thông Số Chung hyundai hd99
Trọng lượng bản thân :
Phân bố : – Cầu trước :
– Cầu sau :
Tải trọng cho phép chở :
Số người cho phép chở :
Trọng lượng toàn bộ :
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi
téc) :
Khoảng cách trục :
Vết bánh xe trước / sau :
Số trục :
Công thức bánh xe :
Loại nhiên liệu :
Động Cơ
Nhãn hiệu động cơ:
Loại động cơ:
Thể tích :
Công suất lớn nhất /tốc độ quay :
Lốp xe
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:
Lốp trước / sau:
Hệ thống phanh
Phanh trước /Dẫn động :
Phanh sau /Dẫn động :
Phanh tay /Dẫn động :
Hệ thống lái
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :
Ghi chú:
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DOTHANH MIGHTY HD99 thùng mui bạt
0391/VAQ09 – 01/16 – 00
25/3/2016
Ô tô tải (có mui)
3285 kg
1690 kg
1595 kg
6500 kg
3 người
9980 kg
6850 x 2190 x 2970 mm
4980 x 2050 x 670/1850 mm
3735 mm
1650/1495 mm
2
4 x 2
Diesel
D4DB (Máy Cơ)
4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
3907 cm3
96 kW/ 2900 v/ph
02/04/—/—/—
7.50 – 16 /7.50 – 16
Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không
Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không
Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí
Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực
– Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá
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Xe tải thùng mui bạt nâng tải HD99 2018

Thùng xe đóng mới theo quy chuẩn được Cục Đăng kiểm phê duyệt đảm bảo thẩm mỹ và độ cứng vững trong quá
trình sử dụng. Quý khách hàng không cần da cố thêm vì khả năng chịu tải trọng cao đã được kiểm nghiệm thức
tế.
Bên ngoài thùng bao Inox dập sóng, bên trong ốp tôn mạ Kẽm phẳng, sàn thùng lót thép tấm dầy. 5 bửng lửng
cao 670 mm.
Tải trọng hàng hóa cao lên đến 6,5 tấn. Tổng trọng tải là 9990kg không bắt buộc lắp định vị theo quy định
mới.
Xe tải thùng kín nâng tải HD99 2018
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Thùng xe đóng mới theo quy chuẩn được Cục Đăng kiểm phê duyệt đảm bảo thẩm mỹ và độ cứng vững trong quá
trình sử dụng. Quý khách hàng không cần gia cố thêm vì khả năng chịu tải trọng cao đã được kiểm nghiệm
thức tế.
Bên ngoài thùng bao Inox dập sóng, bên trong ốp tôn mạ Kẽm phẳng, sàn thùng lót thép tấm dầy.
Tải trọng hàng hóa cao lên đến 6.4 tấn. Tổng trọng tải là 9990kg không bắt buộc lắp định vị theo quy định
mới
Sản phẩm xe Hyundai nâng tải HD99 đã được tăng tải trọng tối đa. Số lượng lá nhíp đã được tăng lên để đáp
ứng tải trọng hàng hóa cao.
Thùng bệ chắc chắn đảm bảo mỹ quan và khả năng chịu tải.
Động cơ tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ.
Chính sách bảo hành áp dụng 2 năm hoặc 100 000km (các sản phẩm khác hiện đang bảo hành 18 thánghoặc 80 000
km) với hệ thống đại lý trên toàn quốc.
Hỗ trợ khách hàng:
- Hỗ trợ khách hàng mua xe TRẢ GÓP đến 80% giá trị xe.
- Giao xe và hồ sơ xe giao ngay. Hỗ trợ thủ tục đăng kí, đăng kiểm...
- KM hấp dẫn, thuế trước bạ, hồ sơ hoán cải...
Liên hệ : 0906.515.405 NGỌC LINH

Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
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