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    ?ánh giá: 5.0

xe tai h150 thanh cong s? d?ng ??ng c? hyundai porter, Trang b?
s?c m?nh cho xe t?i 1.5 T?n Hyundai Porter 150 Thành Công là
??ng c? d?u Turbo Diesel 2.5L CRDi v?i công su?t 130PS , dung
tích xi lanh 2497cc, ?i cùng v?i ?ó là h?p s? sàn 6 c?p , mang t?i s?
linh ho?t, b?n b? và m?nh m? khi ho?t ??ng, ??ng th?i xe c?ng ??t
tiêu chu?n khí th?i Euro 4, giúp xe ch?y ti?t ki?m nhiên li?u h?n và
thân thi?n v?i môi tr??ng, phù h?p v?i quy ??nh ??ng ki?m c?a C?c
??ng ki?m và B? GTVT.

Chi ti?t s?n ph?m

thùng kín cánh d?i xe hyundai h150 có t?i tr?ng 1t3 t?n , 

kích th??c l?t lòng thùng D X R x C : 2850 x 1690 x 1800 cm...

hyundai h150 Xe t?i nh? 1.5 t?n Hyundai H150 Porter Thành Công là vua c?a các dòng xe t?i nh?, xin gi?i thi?u ??n quý khách hàng dòng s?n
ph?m m?i nh?t v?a ???c Hyundai Thành Công tung ra th? tr??ng vào tháng 9 v?a qua ?ó chính là xe t?i Hyundai Thành Công H150 1.5 t?n, ?ây
là dòng s?n ph?m ???c nhi?u chuyên gia ?ánh giá là lo?i xe t?i nh? 1.5 t?n, Hyundai H150 Porter Thành Công chính th?c là vua c?a các dòng xe
t?i nh?.  

 HYUNDAI h150 siêu b?n b? , siêu ti?t ki?m nhiên liêu , siêu ch?t l??ng , s?n ph?m ?ánh giá hàng ??u châu Á, Xe t?i nh? 1.5 t?n Hyundai H150
Porter Thành Công là vua c?a các dòng xe t?i nh?

Hình ?nh h150 : S?n ph?mXe t?i Hyundai Thành Công H150 Porter 1.5 t?n không ph?i là xe l?p ráp, ?ây là dòng s?n ph?m ???c s?n xu?t t?i nhà
máy c?a Thành Công d??i s? giám sát c?a Hyundai Hàn Qu?c,trên dây chuy?n ??u t? phát tri?n 100% t? hàn qu?c , ?ây là b??c ??u ?ánh giá s?
h?p tác v?ng b?n c?a Hyundai Thành Công và Hyundai Hàn Qu?c.Kh?ng ??nh s?  Khác h?n v?i nh?ng s?n ph?m khác khi nh?p tr?c ti?p 3 c?c
hàng v? Vi?t Nam và l?p ráp thì gi? ?ây v?i s? s? h?u m?t dây chuy?n s?n xu?t hi?n ??i ???c chuy?n giao t? Hàn Qu?c ?ã giúp cho Hyundai
Thành Công có th? nhanh chóng cho ra ??i m?t dòng siêu ph?m là vua c?a các lo?i xe t?i h?ng nh? ?ó chính là H150 1t5.

Giá thành xe t?i Hyundai h150 r? h?n so v?i xe nh?p kh?u vì lí Do có s? liên k?t c?a Hyundai Hàn Qu?c nên ch?t l??ng c?a xe t?i Hyundai H150
1.5 t?n không kém gì v?i các lo?i xe nh?p kh?u t??ng ???ng, tuy nhiên vì ???c s?n xu?t t?i Vi?t Nam nên giá thành c?a s?n ph?m r? h?n so v?i xe
nh?p kh?u, do không ph?i ch?u nh?ng m?c thu? ho?c phí nh?p kh?u nào, bên c?nh ?ó c?ng không ph?i t?n phí v?n chuy?n nên Thành Công ?ã
không ng?n ng?i ??a ra m?c giá phù h?p v?i ??i ?a s? ng??i dùng hi?n nay. Gi? ?ây quý khách hàng ?ã có th? d? dàng s? h?u siêu ph?m này v?i
ch?t l??ng nh?p kh?u nh?ng giá thì hoàn toàn Vi?t Nam, bên c?nh ?ó còn có ch? ?? b?o hành dài h?n.

Dòng s?n ph?m xe t?i Hyundai Thành Công H150 1t5 có nhi?u c?i ti?n trong thi?t k?, tuy nhiên v? ngoài v?n gi? ???c nét thanh l?ch, sang tr?ng
và ?a nhìn, xe ???c thi?t k? v?i mong mu?n nâng cao tính an toàn cho ng??i s? d?ng, giúp ng??i dùng d? dàng v?n chuy?n hàng hóa, ti?n ích
h?n và ??c bi?t xe còn có trang b? ??y ?? các h? th?ng gi?i trí ph?c v? cho b?n m?i lúc m?i n?i. Tuy ???c tung ra th? tr??ng ch?a ???c bao lâu
nh?ng siêu ph?m này ?ã nhanh chóng nh?n ???c r?t nhi?u s? ?ánh giá tích c?c t? nh?ng chuyên gia c?ng nh? nh?ng ng??i dùng s?n ph?m này.
Và ??c bi?t gi? ?ây xe t?i Hyundai Thành Công H150 1.5t h?a h?n là ??i th? l?n c?a nh?ng dòng s?n ph?m xe t?i h?ng nh? ???c phép l?u thông
vào thành ph?.

chúng tôi chuyên cung c?p ??n quý khách hàng các dòng s?n ph?m xe ?ang bán ch?y nh?t trên th? tr??ng hi?n nay nh?:230 2 t?n 3, 240 2 t?n
4, xe t?i Daewoo 3 chân 14 t?n, xe Daewoo Ben 15 t?n thùng 10 kh?i, xe ??u kéo,..nh?m mong mu?n h? tr? quý khách hàng do ?ó chúng tôi
cung c?p ch??ng trình Mua Xe T?i Tr? Góp h? tr? b?n lên ??n 90%, th? t?c ??n gi?n, nhanh chóng, giao xe ngay khi ký k?t h?p ??ng. Quý khách
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hàng có th? liên h? ngay v?i chúng tôi ?? bi?t thêm thông tin chi ti?t. H?n th? n?a b?n s? nh?n ngay khuy?n mãi h?p d?n v?i 15 tri?u thu? tr??c b?

“Là m?t trong nh?ng ??i lý 3S chính th?c c?a Hyundai Vi?t Nam, chúng tôi t? tin r?ng ??I LÝ XE T?I HYUNDAI chính là s? l?a ch?n ?úng ??n c?a
Quý khách."Thông S? Xe T?i 1T5 Hyundai 1.5 t?n H150 Porter Thành Công Thùng kín cánh d?i

- S? lo?i: H150 Porter

- T?i tr?ng : 1.49 t?n (Thùng b?t )

- T?i tr?ng: 1.45 t?n ( Thùng kín )

- V? tr??c 6.0- sau 5.0

- ??ng c? : HYUNDAI D4BB

- Thùng xe D x R x C: 3300 x 1610 x 1650 mm

- Xu?t s?: HYUNDAI: Thông S? K? Thu?t Xe T?i 1T5 ,Hyundai 1.5 t?n H150 Porter Thành Công,

Tr?ng l??ng toàn ph?n 3540kg

T?i tr?ng 1.4900 kg

Thùng kín 1.4900kg

Tr?ng l??ng b?n thân 1760 kg

S? ch? ng?i 3 ng??i

Dung tích thùng nhiên li?u 80 lít

Kích th??c : Xe T?i 1T5 Hyundai , 1.5 t?n H150 Porter Thành Công

Kích th??c t?ng th? :(Dài x R?ng x Cao) :5210 x 1740 x 1970mm

Kích th??c thùng xe 3130 x 1670 x 1750mm

??ng c? -Thông s? Xe T?i 1T5 ,

Hyundai 1.5 t?n H150 Porter Thành Công Ki?u ??ng c? D4BB ,Lo?i 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, phun nhiên li?u tr?c ti?p ,Dung tích xi lanh
2600cc/ công su?t 110 mã l?c.

H? th?ng phanh Phanh tr??c phanh d?u, tr? l?c h?i khí nén 2 dòng, Phanh cúp bô không

Phanh tay/ D?n ??ng C? khí, tác ??ng lên tr?c th? c?p c?a h?p s?, Phanh khi x? khôngTính n?ng ??ng l?c h?c,

T?c ?? t?i ?a 110 (km/h),

Các h? th?ng khác  : Xe T?i 1T5 Hyundai 1.5 t?n H150 Porter Thành Công Ly h?p ??a ma sát khô, d?n ??ng th?y l?c, tr? l?c chân không

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 th?y l?c

Máy phát ?i?n 24V - 40AAc-quy 1x1V - 40Ah
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Trang thi?t b? tiêu chu?n H? th?ng ?i?u hòa Kính b?m ?i?n

Gi?i trí CD, DVD, MP3, USB, SD ?èn s??ng mù

Khóa c?a trung tâm Dây ?ai an toàn 3 ?i?m

Trang b? s?c m?nh cho xe t?i 1.5 T?n Hyundai Porter 150 Thành Công là ??ng c? d?u Turbo Diesel 2.5L CRDi v?i công su?t 130PS , dung tích
xi lanh 2497cc, ?i cùng v?i ?ó là h?p s? sàn 6 c?p , mang t?i s? linh ho?t, b?n b? và m?nh m? khi ho?t ??ng, ??ng th?i xe c?ng ??t tiêu chu?n khí
th?i Euro 4, giúp xe ch?y ti?t ki?m nhiên li?u h?n và thân thi?n v?i môi tr??ng, phù h?p v?i quy ??nh ??ng ki?m c?a C?c ??ng ki?m và B? GTVT.
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