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Xe tải Hyundai HD120SL Gắn Cẩu

Đánh giá: Chưa có đánh giá
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Sau khi thành công ngoài mong đợi
trọng cao, để tiếp nối thành công
Hyundai HD120SL với nhiều ưu điểm
HD120SL kích thước lọt lòng thùng
Thành HD120S.

mọi nhu cầu vận chuyển của bạn. Xe tải HD120SL thiết kế theo mong muốn
khi cho ra mắt dòng sản phẩm Xe Tải Đô Thành HD120S theo mẫu chuẩn tải
đó Nhà Máy Hyundai Đô Thành tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm Xe Tải
vượt trội vẫn đáp ứng được nhu cầu về tải trọng, Đặc biệt Xe Tải Hyundai
hàng dài lên 6,2m cao hơi so với dòng sản phẩm cũ dài 4,9m của Xe Tải Đô

Đặc điểm kỹ thuật xe tải hd120sl

Công ty chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng thông số kĩ thuật chính thức của dòng xe tải hyundai
hd120SL tải trọng 8 tấn gắn cẩu với mong muốn tạo điều kiện cho quý khách hàng sự lực chọn 1 dòng Xe Tải
HD 120 SL Thùng Lửng Gắn Cẩu Hyundai 8 Tấn lắp ráp ưng ý nhất có chất lượng tốt nhất và giá cả phù hợp
nhất , phương thức thanh toán nhanh gọn nhất khí mua dòng Xe Tải HD120 SL Thùng Lửng Gắn Cẩu của công ty
chúng tôi cung cấp.
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Xe tải HD120SL chắc sẽ không xa lạ đối với quý khách đã từng nhìn hoặc cảm nhận dòng xe tải 3,5 tấn
Hyundai, vì Hyundai hd120SL thùng 6.2m chính là bản nâng tải và nâng cấp từ Hyundai HD72 3.5 tấn cũ.
Được kế thừa những tinh hoa, điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của Hyundai hd72 chính vì thế Hyundai
hd120SL thùng 6.2m là bản nâng tải rất hoàn mĩ.
Nhìn tổng quan thì xe tải 8 tấn Hyundai thùng dài 6m2 không có điểm gì khác biệt so với bản xe nâng tải
6,5 tấn Hyundai hd99 đã làm nên tên tuổi lớn cho nhà máy ĐÔ THÀNH trong suốt thời gian qua
Điểm nổi bật lớn nhất đó là hệ thống lốp đã được nâng cấp từ cỡ lốp 7.50-R16 lên cỡ lốp 8.25-R16 để có thể
chịu được tải trọng cao, có thể chịu tổng tải lên tới 16 tấn. Hệ thống nhíp đã được trang bị thêm.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI 8 TẤN HYUNDAI HD120SL GẮN CẨU UNIC URV344 THÙNG 5.65MNhãn hiệu
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Bán hàng và chính sách, Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp
- Đến với Ô Tô Vũ Hùng, Quý khách hàng sẽ được hưởng mức lãi xuất vay vốn thấp nhất, khoản vay có thể lên
đến 80% giá trị xe
- Hồ sơ vay vốn đơn giản, thủ tục giải ngân nhanh

Khi đến với Công ty TNHH MTV Ô Tô Vũ Hùng, Quý khách sẽ hài lòng với:
1.
2.
3.
lợi
4.
5.
6.

Giá hàng bán ra hợp lý – Chất lượng dịch vụ đảm bảo – Thủ tục mua bán nhanh và đơn giản.
Thủ tục vay tiền mua xe đơn giản, nhanh gọn với lãi suất vô cùng ưu đãi
Phong cách phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, Nhân viên trình độ tay nghề cao, nhiệt tình và luôn vì
ích của Khách hàng.
Cung cấp phụ tùng chính hãng, luân có sẵn phụ tùng thay thế cần thiết trong kho.
Xưởng dịch vụ bảo trì bảo dưỡng luôn sẵn sàng, phong cách chuyên nghiệp
Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm xe, cải tạo đóng mới thùng và thiết bị chuyên dùng trên xe….

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

Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
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