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Chi ti?t s?n ph?m

Xe ben H150 T? ?? - T?i 1.25T nh? g?n ti?n l?i

??ng c?: Diesel D4CB-2497cc

T?ng t?i: 3500kg, Kt thùng: 2300-1500-430. B?m Ben nh?p kh?u Hàn Qu?c chính hãng, Xu?t x??ng: 2018,Tiêu chu?n khí th?i: EU4,Thùng Ben
m? 03 b?ng,Ty Ben phi 40 to và l?n ch?u l?c t?t.

Xe ben h150 là dòng xe t?i nh? Hyundai vào ph? hoàn toàn m?i c?a Hyundai Hàn Qu?c s?n xu?t name 2018 nh?p kh?u và l?p ráp tai viêt
nam,linh ki?n 100% hyundai hàn qu?c cung ?ng và m?i ra m?t th? tr??ng Vi?t Nam do Hyundai Thành Công l?p ráp và phân ph?i.hyundai hàn
qu?c tr??c ?ây dòng s?n ph?m m?i thu?c phân khúc xe t?i nh? c?c k? ?u vi?t c?a Hyundai, ?áp ?ng th? ph?n xe t?i nh? c?a th? tr??ng Vi?t Nam 

-  S? lo?i: H150 hyundai Porter ben 1 t?n
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- T?i tr?ng: 1.3 t?n ( Thùng ben )

- V? tr??c 6.0- sau 5.0

- ??ng c? : HYUNDAI D4BB

- Thùng xe D x R x C: 2000 x 1610 x 350 mm

Xe 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, ?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. 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 xe ben h150.

Thông tin chi ti?t xe ben Hyundai H150 Porter 150

Ngo?i th?t xe ben porter 150

Xe t?i Hyundai H150 porter 150 thùng ben v?n mang dáng d?p c?a ng??i ti?n nhi?m Hyundai H100 v?i dáng v? nh? g?n, b?t m?t v?i 2 màu c?
b?n c?a xe là xanh và tr?ng. V?n là ki?u thi?t k? ??y tính khí ??ng h?c c?a Hyundai v?i c?p ?èn pha n?i b?t, kh? n?ng chi?u sáng m?nh, cùng v?i
c?p ?èn xi nhan x?p ch?ng lên màu h? phách, ?èn s??ng mù phía d??i mang ??n kh? n?ng quan sát rõ nét trong b?t k? ?i?u ki?n th?i ti?t nào.

L?p s?n bóng ???c s?n t?nh ?i?n trên dây chuy?n tiêu chu?n c?a Hyundai Motor Hàn Qu?c mang t?i cho H-150 v? thanh l?ch c?a chi?c xe t?i ?i
trong ph?. Quý khách có th? hoàn toàn v?i yên tâm v?i l?p s?n này, không bong, tróc, ? màu theo th?i gian, khác xa v?i các dòng xe t?i nh? l?p
ráp t?i vi?t nam v?i linh ki?n trung qu?c nh? hi?n nay.

Xe ben H150 có ngo?i hình ??p m?t

Xe ben H150 s? h?u ngo?i hình ??p m?t, thi?t k? t?i ?u cho góc nhìn r?ng cùng nhi?u ti?n ích h?u d?ng.

N?i th?t xe ben H150 ti?n nghi

Xe ???c trang b? nh?ng ti?n nghi hi?n ??i bi?n cabin xe tr? nên trang nhã nh? nh?ng chi?c xe du l?ch.

N?i th?t c?a xe ben H150 có th? sánh ngang v?i m?t chi?c xe du l?ch nh? và không khác gì so v?i xe nh?p kh?u. Cabin r?ng rãi, thoáng v?i 3
gh? ng?i, thi?t b? ti?n nghi hi?n ??i, ?i?u hòa công su?t l?n, kính ch?nh ?i?n, h? th?ng gi?i trí ?a d?ng v?i AM/FM/MP3 cùng v?i c?ng k?t n?i USB,
màn hình hi?n th? thông tin… mang t?i cho bác tài c?m giác tho?i mái khi di chuy?n.

??c bi?t là gh? lái có th? ch?nh ?i?n , cùng v?i dây an toàn 3 ?i?m, kính lái có góc quan sát r?ng k?t h?p v?i g??ng chi?u h?u có kh? n?ng quan
sát t?i ?uôi xe.

Xe ben 1 t?n H150 có không gian n?i th?t r?ng rãi cùng nhi?u ch?c n?ng ti?n nghi.

Xe ben H150 cung c?p m?t không gian lái th?c s? th?a mái cho lái xe v?i nh?ng trang b? ti?n nghi c?a m?t chi?c sedan. Hyundai hi?u r?ng
nh?ng tài x? xe t?i luôn ph?i ch?u nh?ng áp l?c l?n trong m?i chuy?n ?i, b?i v?y H150 ?em ??n m?t cabin nhi?u ti?n ích, ch?m chút t? nh?ng ?i?u
nh? nh?t ?? lái xe có th? có m?t hành trình an toàn cùng c?m giác thú v? khi c?m lái.

??ng c? c?a xe ben H150
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Trang b? s?c m?nh cho Xe ben Hyundai H150 Porter là ??ng c? Diesel 2.6L tiêu chu?n hút khí t? nhiên cho công su?t 76 mã l?c t?i 4.000
vòng/phút cùng Momen xo?n c?c ??i 166 Nm t?i 2.200 vòng/phút. Xe s? d?ng h?p s? sàn v?i 5 s? ti?n và 1 s? lùi. H? th?ng Phanh th?y l?c kh?n
c?p v?i phanh ??a tr??c và tang tr?ng phía sau.

Xe ben H150 có h? th?ng phanh hi?u qu?

Xe ben H150 an toàn h?n v?i h? th?ng phanh chính xác và m?nh m?, giúp thu ng?n quãng ???ng phanh, ??m b?o an toàn khi v?n hành.

An toàn h?n khi v?n hành xe ben H150

Xe s? h?u nh?ng tính n?ng an toàn hàng ??u v?i khóa vi sai, h? tr? l?c phanh c?ng nh? c?a s? ?i?u khi?n ?i?n.

Xe ben Hyundai H150 mang phong cách, ?a d?ng và m?nh m?

Xe ben H150 mang ??n cho b?n không ch? ??n gi?n là m?t chi?c xe t?i ph?c v? công vi?c, mà h?n th? n?a ?ó còn là m?t chi?c xe có phong cách
th?c s?. S? h?u nh?ng công ngh? hàng ??u, thông minh và ti?n ích, H150 là m?t chi?c xe ?a d?ng, cung c?p cho b?n m?t hi?u su?t làm vi?c t?i
?a, chi phí hi?u qu? và nâng t?m công vi?c c?a b?n lên m?t ??ng c?p m?i.

B?n còn ph?i b?n kho?n ?i?u gì khi ph?i l?a ch?n m?t chi?c xe cho công vi?c c?a mình? Xe ben H150 s? cung c?p ??y ?? cho b?n.

?u ?i?m ??c tr?ng c?a dòng xe ben Hyundai H150

G??ng chi?u h?u góc r?ng

Thùng hàng H150 có s?c ch?a l?n cùng chi?u cao t?i ?u cho vi?c b?c x?p hàng hóa.

H?p d?ng c? có s?c ch?a l?n

Xe ben hyundai Porter H150 1.5 T?n Kính g?i quý khách hàng, ??u n?m 2018 nhà máy Hyundai Motor hàn Qu?c chuy?n sang Vi?t Nam l?p
ráp ??c quy?n và k?t h?p v?i nhà máy Hyundai Thành Công. Trong ?ó nhà máy Hyundai n?m 51% c? ph?n, Hyundai Thành công n?m 49%
c? ph?n. các dòng nhà máy hyundai Thành công ??i di?n l?p ráp g?m có nhi?u dòng nh? xe ben hyundai porter H150, xe t?i hyundai N250
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2.5 t?n, Xe t?i Hyundai Mighty 75S 3.5 t?n, New Mighty 110S 7 t?n. và các dòng t?i n?ng ??u kéo khác.

Nh?ng n?m v? tr??c dòng t?i nh? ?ã r?i vào tay th? tr??ng xe Trung Qu?c nh? Veam, Thaco Foton. JAC... Chính vì xe Trung Qu?c ch?t l??ng
th?p, giá c? l?i t??ng ??i cao gây ra m?t ni?m tin c?a ng??i tiêu dùng. Vì th?, Nhà máy Hyundai Motor k?t h?p v?i Hyundai Thành công cho
ra dòng xe t?i nh? Hyundai Porter H150 1.5 t?n, V?i ??ng c? Hyundai D4BB, t?i 1.4 t?n ?ây ch?c ch?n là dòng t?i nh? ch?t l??ng hàng ??u th?
gi?i, giá c? ph?i ch?ng, ch?c ch?n là s? l?a ch?n chính xác và tuy?t v?i nh?t ??i v?i khách hàng.

Thông S? K? Thu?t Xe ben hyundai Porter H150 1.5 T?n
Thông s? chung Tr?ng l??ng toàn ph?n 3.500kg

T?i tr?ng 1.500kg
Thùng L?ng 1.500kg

Tr?ng l??ng b?n thân 2.000 kg
S? ch? ng?i 3 ng??i

Dung tích thùng nhiên li?u 80 lít
Kích th??c/ Kích th??c t?ng th?

(Dài x R?ng x Cao)
Kích th??c thùng xe

??ng c? - Truy?n ??ng/ 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 2907cc

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? Không

Tính n?ng ??ng l?c h?c/ T?c ?? t?i ?a 110 (km/h)
Các h? th?ng khác 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 12V - 24A

Ac-quy 12V - 45Ah
C? l?p/ Công th?c bánh xe

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
Hình ?nh xe benHyundai 1 t?n H150 1T Porter 150
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