
Xe ben: Xe ben HD270 Hyundai 340HP
 

    ?ánh giá: 5.0

Hyundai HD270 ben 10 kh?i nh?p kh?u nguyên chi?c. b?o hành 2
n?m và 100.000km. h? tr? vay ngân hàng t?t nh?t nhanh nh?t uy tín
và lãi xu?t t?t.

Chi ti?t s?n ph?m

xe ben hyundai hd270 340 ps là dòng xe s? d?ng bét phun d?u tr?c ti?p, hi?n ??i , m?nh m? b?n b?, ???c nh?p kh?u tr?c ti?p t? nhà máy
hyundai hàn qu?c, t?i tr?ng cho phép ch? là 12,500 kg. thùng xe ?at kh?i l??ng là 10m3 , 

 

thông s? hyundai hd270 ben

Lo?i xe : Xe Ô tô t? ??

Nhãn hi?u: Hyundai

Xu?t x?: Hàn Qu?c

S? lo?i : HD270 ga c?

N?m s?n xu?t: 2016

Kh?i l??ng b?n thân: 11.400kg

S? ng??i cho phép: 02 ng??i

Kh?i l??ng hàng chuyên ch? : 12.470 kg

Kh?i l??ng toàn b?: 24.000 kg

Kích th??c xe: 7.560 x 2.495 x 3130 mm

Kích th??c l?t lòng thùng: 4.800 x 2.300 x 920 mm

Th? tích thùng: 10 m3

??ng C?: D6AC (lo?i 4 k?, 6 xi lanh, turbo)
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Xe ben: Xe ben HD270 Hyundai 340HP
 

Th? tích làm vi?c: 11.149 cm3

Công su?t:  340HP/1.900 vòng/phút

H?p s?: 06 ti?n 01 lùi

H? th?ng phanh: Locker khí nén

C? l?p : 12R22.5

Trang b? theo xe: 01 L?p d? phòng, 01 b? ?? ngh? s?a ch?a.Khóa c?a trung tâm, radio, máy ?i?u hòa, gh? h?i, ?èn tr?n, che n?ng, sách h??ng
d?n, s? b?o hành.

B?o hành: 2 n?m ho?c 100.000 km

B?o hành theo quy ??nh chung c?a Hyundai Motor (100.000 Km ho?c 24 tháng tùy theo ?i?u ki?n nào ??n tr??c). Vi?c b?o hành ch? áp d?ng do
l?i k? thu?t c?a nhà s?n xu?t, không áp d?ng cho các b? ph?n chi ti?t hao mòn t? nhiên và do l?i b?o d??ng, v?n hành thay th? không ?úng k?
thu?t c?a ng??i s? d?ng

 nhà phân ph?i chính th?c s?n ph?m xe Ô tô t?i hàng ??u c?a Hyundai t?i th? tr??ng Vi?t Nam (g?i t?t là Truck & Bus).

 

Hotline: 0902 303 277 (MR.Minh)
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