
Xe t?i hyundai: HD120SL g?n c?u dài 6 mét
 

    Ch?a có ?ánh giá

Chi ti?t s?n ph?m

Hyundai HD120SL g?n c?u 6 mét 3 , t?i tr?ng 8 t?n, s?n xu?t n?m 2018 l?p ráp 3 c?c, linh ki?n 100% t? nhà máy hàn qu?c, b?o hành 2 n?m và
100.000 km.h? tr? vay tr? góp ngân hàng h?n 80 - 90 %, giá ?u ?ãi c?c khuyên mãi

V?i phong cách luôn ??i m?i quan ?i?m, ??i m?i m?u mã, Hyundai ?ô thành luôn có nh?ng b??c chuy?n bi?n tích c?c v? dòng s?n ph?m hyundai
chính hãng, n?m 2018 v?i nhi?u chuy?n bi?n m?i , thay ??i công ngh? an toàn môi tr??ng , c?i ti?n t? euro 2-3 lên euro 4, khó kh?n trong vi?c
c?nh tranh th??ng hi?u , c?nh tranh m?u mã, th? tr??ng xe t?i sôi ??ng và bi?n ??i nhanh chóng, ?áp ?ng nhu c?u ?ó, huyndai luôn c? g?ng v??n
lên ?? gi? v?ng l?p tr??ng t?o ra các dòng s?n ph?m m?i, ?áp ?ng nhu c?u c?a th? tr??ng và mong m?i c?a ng??i tiêu  dùng!

Xin trân tr?ng gi?i thi?u ??n quý khách hàng dòng s?n ph?m Xe nâng t?i Hyundai 8 t?n HD120SL g?n c?u dài 6 met 3, m? 7 b?ng

Gi?i thi?u t?ng quan v? xe t?i ?ô Thành Thùng Dài HD120SL 8 T?n:

V? Ngo?i Th?t xe t?i HD120SL g?n c?u

Hyundai HD120SL nâng t?i có s? c?i ti?n v? thi?t k? ?áng k? so v?i th? h? tr??c nh? h? th?ng gi?m sóc ???c thi?t k? l?i ??m b?o t?ng thêm ??
c?ng v?ng, h? th?ng phanh ph? tr? ???c trang b? thêm phanh khí x? (?óng c? bô), l?p ???c nâng c?p t? l?p 7.50 lên l?p 8.25 R16

Hyundai 8 t?n có kích th??c t?ng th?, dài x r?ng x cao: 6.875x2.190x2.970 (mm), kích th??c lòng thùng hàng: 4.980x2.050x1.850 (mm), chi?u
dài c? s? 3.735 (mm), v?t bánh xe tr??c/sau 1.650/1.495 (mm).

V? ??ng c? xe t?i HD120SL g?n c?u

Xe t?i Hyundai HD120SL thùng dài 6.2m trang b? ??ng c? D4DB dung tích xi lanh 3.907cm3, v?i ?u ?i?m ??ng c? m?nh m? công su?t 130Ps,
ho?t ??ng b?n b?, ?n ??nh, tiêu hao nhiên li?u tiêu chu?n 12,5 lít/100km (ch?y ? ???ng h?n h?p v?n t?c trung bình 50-70 km/h, t?i tr?ng 8 t?n).
H? th?ng khung g?m ch?c ch?n kh? n?ng quá t?i cao, n?i ngo?i th?t ti?n nghi hi?n ??i, trang b? khóa c?a trung tâm, c?a kính ch?nh ?i?n, ?i?u
hòa nhi?t ?? hai chi?u nóng và l?nh, h? th?ng âm thanh ?ài radio AM/FM, ??u ??a DC..

Hyundai HD120SL ???c áp d?ng Cabin model m?i nh?p kh?u nguyên kh?i t? Hyundai Hàn Qu?c, nên quý khách có th? yên tâm là t?t h?n r?t
nhi?u so v?i các s?n ph?m thông d?ng khác v? kh? n?ng x? lý ti?ng ?n, ??c bi?t là v?i l?p s?n ID ??n t? Hàn Qu?c v?i 5 ch? ?? s?n khác nhau,
nên Cabin c?a xe luôn m?i và sáng bóng.

V? N?i Th?t xe t?i HD120SL g?n c?u:

?i?m ?áng chú ý ti?p theo là n?i th?t c?c t?t c?a Hyundai HD120SL. N?i th?t c?a xe tích h?p ??y ?? các công ngh? giúp khách hàng có th? lái
xe ???ng dài 1 cách c?c k? tho?i mái v?i Vô l?ng g?t gù, Tablo ?p g?, gh? da ( Ho?c gh? n? tùy khách có th? l?a ch?n), T?u châm thu?c, ??u ??a
CD, FM, RADIO, ??c bi?t là ?i?u hòa 2 chi?u, giúp ng??i s? d?ng không còn lo v? th?i ti?t n?a…V?i nh?ng Opition nh? th?, Hyundai Ô tô Gi?i
Phóng tin r?ng, không có m?t s?n ph?m xe t?i nào cùng phân khúc có th? v??t qua ???c Hyundai 8 t?n HD120S c?a ?ô Thành.

B?ng thông s? k? thu?t xe t?i 8 t?n Hyundai HD120 SL thùng dàiNhãn hi?u HYUNDAI DOTHANH MIGHTY HD120SL
Lo?i ph??ng ti?n Xe t?i
Xu?t x?  Liên Doanh Hyundai Vi?t Nam – Hàn Qu?c
S? ng??i ???c phép ch? 3
Công th?c bánh xe 4x2
Thông s? v? tr?ng l??ng (kg)
Tr?ng l??ng b?n thân 3455
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Phân b? : - C?u tr??c 1790
- C?u sau 1665
T?i tr?ng cho phép ch? 8150
Tr?ng l??ng toàn b? 12000
Thông s? v? kích th??c (mm)
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao 8245 x 2200 x 2970
Kích th??c lòng thùng hàng 6340 x 2050 x 1870
Kho?ng cách tr?c 4735
V?t bánh xe tr??c / sau 1650/1495
S? tr?c 2
??ng c?
Lo?i nhiên li?u Diesel
Nhãn hi?u ??ng c? D4DB
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 96 kW/ 2900 v/ph
L?p xe
S? l??ng l?p trên tr?c I/II 02/04
L?p tr??c / sau 8.25 - 16 /8.25 - 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
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

Bán hàng và chính sách

1. Hình th?c thanh toán: B?ng ti?n Vi?t Nam ??ng. 

Thanh toán ti?n m?t ( tr? th?ng )
Thanh toán tr? góp qua ngân hàng v?i lãi su?t ?u ?ãi 80%...

2. Th?i gian giao xe: Trong vòng 10- 15 ngày 
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