
Xe ben: Xe ben Hyundai HD65 2.5 t?n
 

    ?ánh giá: 5.0

Ba?o gia? xe ben hd65 Hyundai ?ô Tha?nh nh?p kh?u l?p ráp. Co?
cho vay 80% , Lãi xu?t 0,65%/1 tháng. C? ??nh 5 n?m. Không th?
ch?p. Giao xe ngay

Chi ti?t s?n ph?m

ben hd65 hyundai nh?p kh?u 100% linh ki?n 3 c?c và l?p ráp 3 c?c t?i nhà máy hyundai ?ô thành, trên dây chuy?n công ngh? hi?n ??i và tân
tiên m?i nh?t hàn qu?c,

Nhãn hi?u :HYUNDAI MIGHTY HD65

Tr?ng l??ng b?n thân : 3050 kG

Phân b? : - C?u tr??c : 1670 kG

- C?u sau : 1380 kG

T?i tr?ng cho phép ch? : 1750 kG

S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i

Tr?ng l??ng toàn b? : 4995 kG

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 5000 x 2060 x 2330 mm

Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 2910 x 1880 x 395/--- mm

Kho?ng cách tr?c : 2750 mm

V?t bánh xe tr??c / sau :1665/1495 mm

S? tr?c : 2

Công th?c bánh xe : 4 x 2

Lo?i nhiên li?u : Diesel

??ng c? : Nhãn hi?u ??ng c?: D4DB-D

Lo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp

Th? tích : 3907 cm3

Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 88 kW/ 2900 v/ph

L?p xe :S? l??ng l?p trên tr?c I/II/III/IV: 02/04/---/---/---

L?p tr??c / sau: 7.00 - 16 /7.00 - 16

H? th?ng phanh :Phanh tr??c /D?n ??ng : Tang tr?ng /thu? l?c tr? l?c chân không

Phanh sau /D?n ??ng : Tang tr?ng /thu? l?c tr? l?c chân không
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Phanh tay /D?n ??ng : Tác ??ng lên h? th?ng truy?n l?c /C? khí

H? th?ng lái :Ki?u h? th?ng lái /D?n ??ng : Tr?c vít - ê cu bi /C? khí có tr? l?c thu? l?c .
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