
Xe ?ông l?nh 1 t?n Hyundai H150 giá t?t
 

    ?ánh giá: 5.0

hyundai dong lanh 1 tan , xe dong lanh 1 tan, hyundai h150 thung
dong lanh, gia xe h150 thung dong lanh, hyundai dong lanh 1 tan

Chi ti?t s?n ph?m

Gi?i thi?u xe t?i thùng ?ông l?nh 1 t?n Hyundai H150 có h? th?ng làm mát và ?ông l?nh công su?t cao t?i âm 10 ?? C ??m b?o tính t??i s?ng c?a
hàng hóa.

Xe ?ông l?nh 1 t?n ???c nhà máy hyundai thành công nh?p kh?u và l?p ráp trên dây chuy?n công ngh? hi?n d?i c?a hyundai hàn qu?c.xe t?i nh?
1 T?n Hyundai H100 v?i thi?t k? nh? g?n, ??p…ki?u dáng thanh l?ch ?a nhìn mang dáng v? n?i b?t ??c tr?ng c?a dòng xe t?i nh? cao c?p, kh?ng
??nh th??ng hi?u và ??ng c?p.
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Trái tim c?a Xe t?i ?ông l?nh Hyundai 1.5 T?n ???c trang b? kh?i ??ng c? m?nh m?  D4CB 2.5L có turbo t?ng áp c?a Hyundai có thi?t k? v?i
công su?t t? ??n 130 PS ?i kèm h?p s? sàn 6 c?p, cùng trang b? tiêu chu?n khí th?i Euro 4 giúp ti?t ki?m nhiên li?u và thân thi?n v?i môi tr??ng,
mang l?i s? hài lòng cho quý khách, yên tâm và tin t??ng h?n v?i chúng tôi!

Thông s? k? thu?t xe t?i Hyundai H150 thùng ?ông l?nh 1.5 t?n

Nhãn hi?u :HYUNDAI NEW PORTER 150/CDQT-?L18

Tr?ng l??ng b?n thân : 1980 kG

Phân b? : – C?u tr??c : 1070kG

– C?u sau : 910kG

T?i tr?ng cho phép ch? : 1325 kG

S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i

Tr?ng l??ng toàn b? : 3500 kG

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 5230 x 1800 x 2660 mm

Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 3000 x 1590 x 1720/—mm

Thông s? thùng ?ông l?nh 1 t?n Hyundai H150

Kích th??c lòng thùng : 3000x 1590x 1720 (mm),

Khung sàn thùng – Khung d?m thép h?p,

Lót thùng (Thép t?m m? m?u s?n t?nh ?i?n, cách nhi?t, G?) d?y 65mm

– Sàn Inox sóng d?y 1,2mm

Thành thùng Nhôm h?p kim s?n t?nh ?i?n, cách nhi?t, Foam cách nhi?t dày 60mm

Nóc Nhôm h?p kim, cách nhi?t, s?n t?nh ?i?n. Foam cách nhi?t dày 60mm

- Cánh c?a phía sau G?m 02 cánh, m?i cánh có 02 l?p. Cánh ???c m? sang 2 bên,L?p b?o v? bên ngoài c?a Nhôm h?p kim s?n t?nh ?i?n, g?
dày 15mm có gio?ng cao su làm kín,L?p cách nhi?t trong c?a Nhôm h?p kim s?n t?nh ?i?n. Foam dày 50mm có gio?ng cao su làm kín

- Khóa c?a Thanh khóa ki?u containerCánh c?a bên G?m 01 cánh có 02 l?p. M? v? phía sauL?p bên ngoài c?a Nhôm h?p kim s?n t?nh ?i?n, g?.
Dày 15mm có gio?ng cao su làm kínL?p cách nhi?t c?a Dày 50mm có gio?ng cao su làm kín,

- Khóa c?a bên Thanh khóa ki?u container , Liên k?t thùng H?p kim nhôm ??nh hình
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- ?èn ?èn báo ?? cao bên ngoài thùng, trong thùng 02 ?èn, 01 công t?c, 01 nút báo ??ng, ngoài thùng 04 cái.

- Máy l?nh Thermal Master 1400 F3,l?c nén – Dung tích 148cc – D?u môi ch?t làm l?nh. CASTROL SW32

Dàn nóng : ?ng nhôm+ múi,

Dàn l?nh – ?ng nhôm+ múi– Qu?t chong chóng, tr?c ti?p t? mô t? qu?t

– Vòng quay c?a qu?t ng??c chi?u kim ??ng h?

– Motor qu?t ch?i than motor

?i?n áp 12V/24 theo xe và bình xe  ,

Kh?i l??ng môi ch?t làm l?nh khép kín R404a, 1.3~1.5kg( ?? s? l??ng)X? b?ng T? ??ng, bán t? ??ng

C? c?u an toàn Thi?t b? ng?t áp l?c cao/ Thi?t b? ng?t áp l?c th?p

Ph? ki?n ?i kèm – C?n 2 bên hông xe và sau xe: Thép h?p 20x 40x 1.1mm– Ch?n bùn: Inox201 ho?c 430

– ?p vi?n, ?p góc: nhôm ?úc

 M?I CHI TI?T VÀ GIÁ T?T CHO XE HYUNDAI ?ÔNG L?NH H150 LIÊN H? .

T? V?N BÁN HÀNG : 0918 182 154  - 0902 30 32 77 . MR :MINH.
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