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

Xe tải 8 Tấn Hyundai HD120SL Thùng Lửng Dài 6m2

Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá

Hỏi về sản phẩm này
Nhà sản xuấtHyundai

Chi
tiết sảnHD120SL
phẩm
Hyundai

thùng lửng dài , chiếc xe nâng tải hoàn toàn mới ra
mắt của Hyundai Đô Thành
Quý khách đang cần một chiếc xe nâng tải thùng dài để chở hàng hóa nhiều hơn, chịu được tải trọng nhiều
hơn, thì hyundaivh.com xin giới thiệu tới quý khách hàng và doanh nghiệp trên toàn quốc chiếc xe nâng tải
Hyundai HD120SL 8 Tấn Thùng Dài 6m2 mà công ty chúng tôi phân phối trên toàn quốc.

Đặc điểm kỹ thuật xe tải hd120sl

Đây là chiếc xe nâng tải có tải trọng lớn nhất trong phân khúc nâng tải trên toàn quốc hiện nay, với tải
trọng lên tới 8 tấn, thùng được kéo dài lên 6m2, giúp xe có thể tải được nhiều hàng hóa hơn. Mang lại rất
nhiều lợi ích cho khách hàng khi sở hữu chiếc xe nâng tải hoàn toàn mới này của Hyundai Đô Thành.
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Có thể nói đây là chiếc xe tải chiến lược của Hyundai Đô Thành trong năm 2018 sắp tới. Xe hội tụ đầy đủ
các yếu tố chất lượng để làm khách hàng vừa lòng. Xe được lắp ráp theo dạng CKD nhập 3 cục từ Hyundai
Chính hãng Hàn Quốc, lắp ráp trên dây chuyền sản xuất hiện đại của nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Đô Thành.
Với chế độ bảo hành trên toàn quốc. Xe được phân phối bởi công ty TNHH MTV Ô Tô Vũ Hùng, là đại lý chính
hãng của Hyundai Đô Thành tại TP.HCM.

hyundaivh.com xin gửi tới quý khách hàng bảng thông số kỹ thuật chi
tiết của Xe tải 8 Tấn Hyundai HD120SL Thùng Lửng dài 6m2

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI 8 TẤN HYUNDAI HD120SL THÙNG LỬNG DÀI
Nhãn hiệu
Loại phương tiện
Xuất xứ
Số người được phép chở
Công thức bánh xe
Thông số về trọng lượng (kg)
Trọng lượng bản thân
Phân bố : - Cầu trước
- Cầu sau
Tải trọng cho phép chở
Trọng lượng toàn bộ
Thông số về kích thước (mm)
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao
Kích thước lòng thùng hàng
Khoảng cách trục
Vết bánh xe trước / sau
Số trục
Động cơ
Loại nhiên liệu
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
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
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HYUNDAI DOTHANH MIGHTY HD120SL-TL
Xe tải
Liên Doanh Hyundai Việt Nam – Hàn Quốc
3
4x2
3455
1790
1665
8350
12000
8245 x 2200 x 2310
6340 x 2050 x 480
4735
1650/1495
2
Diesel
D4DB
4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
3907 cm3
96 kW/ 2900 v/ph
02/04
8.25 - 16 /8.25 - 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
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1.

Thiết kế cabin rộng rãi, tiện nghi

Không gian bên trong Cabin được mở rộng thêm 300mm mang đến khả năng sử dụng rất linh hoạt và tiện dụng
cho người dùng. Cho dù là việc chất xếp hàng hay là nơi để nghỉ ngơi cho người lái xe trong cabin điều đó
làm tăng thêm khả năng vận hành đặc biệt là khi xe hoạt động đường dài.
Nhờ vào độ nghiêng 50 độ của cabin giúp cho công việc kiểm tra, bảo dưỡng bình thường trở nên dễ dàng
hơn.Đồng thời cũng cho phép tiếp cận nhanh chóng và dễ dàng đến động cơ của xe.
Hệ thống giảm sốc Cabin Treo bán nổi giảm rung sóc cho hành khách khi ngồi trên cabin bằng hệ thống hai
đệm cao su dầu của xe. Với cải tiến này là chìa khóa mang đến sự nhẹ nhàng và êm ái cho hành khách khi
ngồi trên Cabin.
2. Thiết kế ngoại thất hiện đại

Lưới tản nhiệt cứng cáp, thoáng, làm mát động cơ nhanh
Cùm đèn pha Halogen giúp quan sát tốt
Bậc lên xuống cabin rộng rãi
Kính chiếu hậu có sóng điện, giúp quan sát tốt hơn
Góc cửa mở rộng hơn, thuận tiện di chuyển
3. Trang bị nội thất tiện nghi

Tay lái trợ lực thủy lực, dễ dàng hơn cho việc điều khiền xe
Tablo vân gỗ sang trọng
Bố trí Pedal thuận lợi
Cabin rộng rãi
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4. Trang bị động cơ mạnh mẽ
Động cơ diesel D4DB mang lại hiệu suất làm việc mạnh mẽ, cùng với động cơ với độ bền rất cao mang đến sự
tin cậy, điều này mang lại sự cuốn hút cho xe tải Hyundai.

Động cơ kiểu mới F-engine
D4DB 150ps/2,500rpm
Mô-men xoắn tối đa : 59kg.m/1,400rpm
Dung tích xylanh: 3,907cc
5. Trang bị an toàn tối ưu
Dòng sản phẩm xe tải Hyundai HD120SL được phát triển cho mục đích mang lai sự an toàn tuyệt đối hoàn hảo.

Tính năng an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế từ hệ thống phanh ABS tích hợp EBD tiêu chuẩn được trang
bị
Xe được trang bị sẵn túi khí để đảm bảo an toàn cho người lái
Dòng HD120SL cung cấp khả năng an toàn mang tính động chủ động đặc biệt với 4 kênh hệ thống ABS điện
tử tích hợp Brakeforce Distribution (EBD). Khi hệ thống cảm biến khóa phanh trong các điều kiện bất
lợi hoặc đường trơn, hệ thống này rất dễ dàng điều khiển và có thể kiểm soát áp lực phanh cho tất cả
các bánh xe bằng điều khiển thủy lực,Trường các hợp khẩn cấp hệ thống sẽ tự động gia tăng áp lực
phanh.
Với những ưu điểm nổi bật về thiết kế và trang bị cùng giá thành phải chăng, phù hợp với đa số người sử
dụng nên không khó để hiệu vì sao dòng xe tải Hyundai HD120SL thùng mui bạt được nhiều người tin dùng.
Chương trình hỗ trợ trả góp khi mua xe HD120 SL 8 tấn thùng lửng
Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua xe tải 8 tấn thùng lửng HD120SL Hyundai Đô Thành để kinh doanh vận tải
mà chưa đủ tài chính nguồn tài chính thì quý khách hàng đừng phân vân hay do dự hãy đến với chúng tôi để
được hỗ trợ 90% giá tri xe khi mua xe tải HD120SL 8 tấn thùng lửng Hyundai Đô Thành tại công ty chúng
tôi.
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Khi đến với công ty TNHH MTV Ô Tô Vũ Hùng Quý khách sẽ hài lòng với :
1.

Giá cả hợp lý – Chất lượng đảm bảo – Thủ tục nhanh và đơn giản.

2.

Phong cách phục vụ chuyên nghiệp cuẩ đội ngũ CB – CNV trình độ tay nghề cao, nhiệt tình luôn sãn
sàng vì lợi ích của khách hàng .

3.
4.

Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh gọn với lãi suất ưu đãi thất (Vay tới 80% – 90% trị giá xe)
Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng chuyên nghiệp

5.

Phụ tùng chính hãng .

6.

Dịch vụ đăng ký, đăng kiểm, cải tạo đóng thùng ….

Liên hệ với chúng tôi để được giá cả tốt nhất và những khuyến mãi mới nhất tới khách hàng.

Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
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