
Xe C?u: xe tai hyundai hd700 7 t?n g?n c?u unic 340
 

    ?ánh giá: 5.0

hyundai hd700 gan cau uinc 344, gia xe hyundai hd700 gan cau,
hd700 gan cau unic 3 tan 4 khuc, xe hyundai gan cau unic 344
hd700, h? tr? vay ngân hàng xe hd700 g?n c?u 90%, lãi xu?t t?t uu
?ãi và nhanh chóng, uy tín ,

Chi ti?t s?n ph?m

thông s? k? thu?t,hyundai hd700 g?n c?u, xe m?i 100%.

Tr?ng l??ng b?n thân : 4655 kG

Phân b? : – C?u tr??c : 2480 kG

– C?u sau : 2175 kG

T?i tr?ng cho phép ch? : 5650 kG

S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i

Tr?ng l??ng toàn b? : 10500 kG

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 6640 x 2190 x 3000 mm

Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 4200 x 2050 x 450/— mm

Kho?ng cách tr?c : 3735 mm

V?t bánh xe tr??c / sau : 1650/1495 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?: D4DBLo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp

Th? tích : 3907 cm3
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Xe C?u: xe tai hyundai hd700 7 t?n g?n c?u unic 340
 

C?n c?u th?y l?c nhãn hi?u UNIC model URV344 có s?c nâng l?n /t?m v?i theo thi?t k? là 3030 kg/2,6 m và 480 kg/9,81 mc?p chassi su?t t? ?àu
nhíp tr??c t?i ?uôi nhíp sau , c?p 3 l?p , 1 cây U DÀY 8 LY, c?p trong, và 1 Cây V6 ly,

h? tr? ngân hàng vay 90% t?ng giá tr? xe, c?u nh?p kh?u thái lan unic 340 4 khúc, ngoài ra chúng tôi còn nhi?u dòng xe c?u nh? hino, hyundai ,
isuzu, c?u m?i c?u c?, chuyên l?p ??t và thay th? c?i t?o ?ong m?i, 

??i v?i chúng tôi ch?t l??ng và uy tín là tiêu chí hàng ??u,.
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