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    Ch?a có ?ánh giá

hyundai hd72 3.5 tan thung kin. hyundai ?ô thành nh?p kh?u. B?o
hành 2 n?m và 100.000 km. H? tr? vay ngân hàng 80%, lãi xu?t
th?p.

Chi ti?t s?n ph?m

Hyundai ?ô Thành chuyên cung c?p các dòng xe t?i hyundai nh?p kh?u 100% ho?c dòng xe hyundai l?p ráp linh ki?n 3 c?c,trên dây chuy?n và
công ngh? c?a hyundai hàn qu?c,

hyundai hd72 3,5 t?n ???c thi?t k? ch?c ch?n linh ho?t,???c ?ánh giá là dòng xe ch?t l??ng b?n b?,mang l?i giá tr? kinh t? cao cho ng??i s? d?ng,

Thông s? k? thu?t xe t?i hd72 thùng kín 3.5 t?n l?p ráp

Linh ki?n ???c nh?p kh?u t? Hàn Qu?c, l?p ráp t?i nhà máy ô tô ?ô Thành , m?i 100%, 
??ng c? D4DB, 04 máy th?ng hàng, EURO II
Dung tích xi-lanh 3.907 cc
Công su?t c?c ??i: 130Ps (88kW)/2900 v/f
H?p s?: 05 s? t?i, 01 s? lùi.
Tay lái tr? l?c, ?i?u ch?nh ?? nghiêng
Kính c?a ch?nh ?i?n

Trang thi?t b? theo tiêu chu?n

Máy l?nh cabin
?èn tr?n, m?i thu?c lá
01 kính h?u trong cabin & 02 kính h?u ngoài.
01 bánh xe d? phòng, 01 b? ?? ngh? tiêu chu?n

H? th?ng phanh:  Th?y l?c 2 dòng, tr? l?c chân không. C? c?u phanh lo?i tang tr?ng.

H? th?ng lái: Tr?c vít ecu bi, tr? l?c th?y l?c.  

H? th?ng treo : Ph? thu?c, nhíp lá, gi?m ch?n thu? l?c

Tr?ng l??ng (kg)

Tr?ng l??ng toàn b?: 6910 kg
Tr?ng l??ng b?n thân: 3315 kg
T?i tr?ng thi?t k? : 3500 kg

Thông s? :

Chi?u dài c? s? : 3375 mm
L?p xe: DRC - Tr??c bánh ??n  : 7.00R – 16

                       1 / 2

https://dailyototai.com/


Xe t?i hyundai: Xe t?i hyundai hd72 thùng kín 
 

  - Sau bánh ?ôi    : 7.00R – 16

Màu s?n  : Tr?ng  – Xanh

Thùng: Quy cách thùng kín hyundai hd72 3,5 t?n.

- Kích th??c t?ng th? : 6800 x 2195 x 2930 mm

- Kích th??c l?t lòng : 4980 x 2050 x 1800 mm

- ?à d?c: U 120 , 2 cây

- ?à ngang: U 100, 13 cây 

- Vách ngoài : Inox 304 d?p sóng 0.6 mm

- Vách trong : tôn k?m ph?ng dày 0.6 mm

- Sàn : s?t ph?ng 2,5 ly.

- Khung x??ng s?t h?p s?n màu (40x40).

- Vè : Inox theo xe.

- C?n sau, c?n hông s?t s?n ch?ng r?.

- M? 1 c?a hông.

B?o hành : 2 n?m / 100,000 km tùy theo y?u t? nào ??n tr??c, ph? tùng có s?n và nhi?u ch??ng trinh khuy?n mãi,

 

??a ?i?m b?o hành : Các tr?m b?o hành c?a Hyundai trên toàn qu?c.
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