
Xe t?i hyundai: hyundai h150 xitec ch? x?ng d?u 1m8
 

    ?ánh giá: 5.0

hyundai h150 xi tec ch? x?ng d?u , th? tích bôn 1,8m3. s?n xu?t
2018 , ??ng c? : HYUNDAI D4BB - Xu?t s?: HYUNDAI KOREA.B?O
HÀNH 2 N?M VÀ 100.000 KM,

Chi ti?t s?n ph?m

hyundai h150 xi tec ch? x?ng d?u  , th? tích bôn 1,8m3

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

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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