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Xe Tải HD120S 8 Tấn Thùng Kín Hyundai Đô Thành

hd120s thung kin, xe tai hyundai 8 tan, xe tai hd120s 8 t, hyundai hd120s
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá

Hỏi về sản phẩm này
Nhà sản xuấtHyundai

Côngtiết
Chi
ty chúng
sản phẩm
tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng thông số kĩ thuật chính thức của dòng xe tải hyundai đô
thành HD120S tải trọng 8 tấn thùng kín
Dòng xe tải đô thành HD120S 8 tấn hyundai thùng kín là dòng xe nâng tải từ xe HD72 và HD78 do nhu cầu chở
quá tải nên công ty chúng tôi và nhà máy Hyundai Đô Thành cho ra thị trường dòng xe 2 dòng xe mới xe
tải HD120S 8 tấn cho thùng kín và xe HD120S 8,25 tấn thùng mui bạt để phục vụ quý khách hàng, xe HD72 3,5
tấn cải tạo thành xe tải hyundai đô thành HD120S 8 tấn thùng kín sử dụng máy cơ để quý khách hàng tiện sử
dụng và có thêm nhiều sự lựa chọn dòng xe mình mà mình mong muốn.
Chúng tôi cũng đưa ra nhiều chủng loại thùng cho dòng xe HD120S thùng kín để quý khách tiện lựa chọn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG XE TẢI HYUNDAI HD120S 8 TẤN ĐÔ THÀNH THÙNG KÍN
Nhà máy sản xuất :
Công Ty Cổ Phần Ô Tô Đô Thành
sản Phẩm : Ô TÔ TẢI (THÙNG KÍN)
Màu sơn : Xanh – Trắng
Nhãn Hiệu : HYUNDAI
Loại động cơ : D4DB
Số loại :
ĐÔ THÀNH HD120S/DT-TK
Số khung : Đóng tại Việt Nam
Số người cho phép chở : 3 người
Số máy : Đóng tại nước ngoài
Dung tích xi lanh : 3.907 cm3
Khối lượng bản thân :
3.350 Kg
Khối lượng chuyên chở theo thiết kế :
8.000 Kg
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia GT :
12.000 Kg
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông :
8.000 Kg
Kích thước : D x R x C
6.850 x 2.190 x 2.900 mm
Kích thước lọt lòng thùng : D x R x C
4.980 x 2.050 x 1.870 mm
Chiều dài cơ sớ :
3.735 mm
Công thức bánh xe :
4 x 2
Loại nhiên liệu :
Dầu Diesel
Cỡ lốp :
8.25 – R16
Chương trình hỗ trợ trả góp khi mua xe HD120S 8 tấn thùng kín

Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua xe tải 8 tấn HD 120S hyundai đô thành thùng kín 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 80% giá tri xe khi mua xe tải HD 120S 8 tấn hyundai đô thành thùng kín tại công ty chúng tôi.
Khi đến với HYUNDAI VŨ HÙNG Quý khách sẽ hài lòng với :

1.
2.

Giá cả hợp lý – Chất lượng đảm bảo – Thủ tục nhanh và đơn giản.
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 .
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3.
4.
5.
6.

Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh gọn với lãi suất ưu đãi thất (Vay tới 70% – 80% trị giá xe)
Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng chuyên nghiệp
Phụ tùng chính hãng .
Dịch vụ đăng ký, đăng kiểm, cải tạo đóng thùng ….

liên hệ với chúng tôi để được giá cả tốt nhất và những khuyễn mãi mới nhất tới khách hàng

Nhận xét
Thứ sáu, 29 Tháng 9 2017
Xe tải hyundai 8 tấn mới được ra mắt thị trường, sản phẩm của Đô Thành lắp rắp, linh kiện nhập khẩu,
chất lượng tiêu chuẩn Hyundai
Nguyễn Hoàng
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