
Xe t?i iz65 gold, giá xe ?ô thành iz65 gold
 

    ?ánh giá: 5.0

Xe ben iz65s gold, giá xe ben iz65s 2 t?n B?o hành 2 n?m và
100,000 km, h? tr? ngân hàng 80% lãi xu?t th?p ?u ?ãi

Chi ti?t s?n ph?m

Xe ben Hyundai iz65s Gold - giá xe ben iz65

Xe ben iz65s gold m?i ra m?t th? tr??ng, s?n ph?m xe t?i Hyundai l?p ráp linh ki?n nh?p kh?u, giá thành c?nh tranh t?t nh?t th? tr??ng. IZ65 là
b?n nâng c?p t? iz49 euro 4

Xe ben Hyundai euro 4 là m?t trong nh?ng dòng xe t?i t?t nh?t t?i Vi?t Nam hi?n nay c?ng nh? trên toàn th? gi?i. Các s?n ph?m xe t?i c?a
Hyundai luôn mang t?i s? hài lòng và tin t??ng c?c cao ??i v?i ng??i s? d?ng. ? Vi?t nam, có 2 lo?i s?n ph?m xe t?i hyundai ?ang th?nh hành
song song, ?ó là xe t?i Hyundai l?p ráp t?i Vi?t Nam và Xe t?i Hyundai Nh?p Kh?u Hàn Qu?c. 

Xe t?i nh?p kh?u nguyên chi?c Hàn Qu?c thì khi ???c ??a v? Vi?t Nam, có giá khá cao, xe l?p ráp trong n??c thì ch? nh?p linh ki?n 3 c?c v? r?i
gia công l?p ráp và giá r? h?n r?t nhi?u. Nh? v?y, xe t?i Hyundai l?p ráp c?nh tranh v?i các dòng xe t?i r? nh? xe t?i jac ( ngôi sao xe t?i giá r? và
ch?t l??ng ???c l?p ráp t?i Vi?t Nam ) - Hay dòng xe t?i Daehan - các s?n ph?m tera 190 1.9 t?n, tera 230 2.3 t?n , tera 240 2.4 t?n và tera 250
2.5 t?n
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Gi? ?ây, ngay t?i Vi?t Nam, quý khách ?ã có th? s? h?u s?n ph?m xe t?i Hyundai ch?t l??ng nh? xe nh?p kh?u, nh?ng giá thành l?i… Vi?t nam.
Do s?n xu?t ? Vi?t Nam, nên xe ben Hyundai dothanh iz65s 2 t?n s? gi?m ???c r?t nhi?u chi phí so v?i xe t?i 2 t?n nh?p kh?u khác

Hyundai ??c bi?t chú tr?ng vào m?u xe t?i nh?, nh? này b?ng cách tung ra s?n ph?m xe t?i nh? hoàn toàn m?i v?i tên g?i là Hyundai iz65
gold. ?ây là chi?c xe t?i nh? có t?i tr?ng 2,5 T?n và 3,5 t?n - Phiên b?n ??c bi?t xe ben iz65s 2 t?n, r?t thích h?p ?? l?u thông trong thành
ph? và ?ô th?.

Gi?i thi?u xe ben Hyundai iz65s gold

Ngo?i th?t xe ben Hyundai iz65s gold

Xe ben Hyundai iz65 gold v?n mang dáng d?p c?a ng??i ti?n nhi?m Hyundai iz49 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 iz65s 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 IZ65 Gold Ngo?i hình ??p m?t
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Hyundai iz65s gold 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 iz65s 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.
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N?i th?t c?a xe ben iz65s 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 iz65s có không gian n?i th?t r?ng rãi cùng nhi?u ch?c n?ng ti?n nghi.
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Hyundai iz65 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 dothanh iz65 ?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 iz65s gold

Trang b? s?c m?nh cho Hyundai iz65s ?ô Thành 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.

Hyundai ben iz65s có h? th?ng phanh hi?u qu?

Hyundai ben iz65s 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 iz65s

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.
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xe ben hyundai iz65s chassi

Xe ben Hyundai iz65s mang phong cách, ?a d?ng và m?nh m?

Hyundai iz65 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? Hyundai iz65 s? cung c?p ??y ?? cho b?n.

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

G??ng chi?u h?u góc r?ng

Thùng hàng Hyundai ben IZ65s 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

Thông s? k? thu?t xe ben Hyundai iz65s Gold ?ô Thành

S? lo?i dothanh iz65s gold thùng ben
Kh?i l??ng xe ben iz65s
Kh?i l??ng toàn b? 4990 kg
Kh?i l??ng hàng hóa 1900 kg
Kh?i l??ng b?n thân 2845 kg
S? ch? ng?i 3 ng??i
Dung tích nhiên li?u 80 lít
Kích th??c
Kích th??c t?ng th? D x R x C (mm) 5000 x 2070 x 2320
Kích th??c lòng thùng hàng D x R x C/TC (mm) 2910 x 1860 x 450
Chi?u dài c? s? 2625 mm
V?t bánh xe tr??c / sau 1560/1508 mm
Kho?ng sáng g?m xe 210 mm
??ng c? - truy?n ??ng
Ki?u ??ng c? JE493ZLQ4 EURO IV
Lo?i Commonrail, tubor t?ng áp, làm mát khí n?p
Dug tích xy lanh 2771 cc
Công su?t l?n nh?t 109/3400 PS/rpm
Mô men xo?n l?n nh?t 260/2000 N.m/rpm
Ki?u h?p s? MSB5S - 5 s? ti?n và 1 s? lùi
H? th?ng phanh
Phanh chính Tang tr?ng, th?y l?c 2 dòng, tr? l?c chân không
Phanh ?? Tang tr?ng, c? khí, tác ??ng lên tr?c th? c?p c?u h?p s?
Phanh khí th?i Có
Phanh ABS Có
Các h? th?ng khác
Ly h?p ??a ma sát khô, d?n ??ng th?y l?c
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 14V x 110A
?c-quy 12V - 90Ah
C? l?p/ công th?c bánh xe 7.00 - 16/4 x 2R
Tính n?ng ??ng l?c h?c
Kh? n?ng v??t d?c l?n nh?t (%) 24,2
T?c ?? l?n nh?t (km/h) 100
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Bán kính quay vòng nh? nh?t 5,2
Khi ??n v?i XE T?I HYUNDAI, Quý khách s? hài lòng v?i :

1. Giá c? h?p lý – Ch?t l??ng ??m b?o – Th? t?c nhanh và ??n gi?n.

2. Phong cách ph?c v? chuyên nghi?p cu? ??i ng? CB – CNV trình ?? tay ngh? cao, nhi?t tình luôn sãn sàng vì l?i ích c?a khách hàng .

3. Th? t?c vay v?n ??n gi?n, nhanh g?n v?i lãi su?t ?u ?ãi th?t (Vay t?i 80% – 90% tr? giá xe)

4. D?ch v? b?o hành b?o d??ng chuyên nghi?p

5. Ph? tùng chính hãng .

6. D?ch v? ??ng ký, ??ng ki?m, c?i t?o ?óng thùng.

???c khai tr??ng và chính th?c ?i vào ho?t ??ng, XE T?I HYUNDAI s? là n?i gi?i thi?u, cung c?p s?n ph?m d?ch v? s?a ch?a cho khách hàng,
c?ng nh? ?áp ?ng ??y ?? các tiêu chu?n d?ch v? hàng ??u c?a Hyundai toàn c?u v?i khu tr?ng bày s?n ph?m, khu b?o d??ng xe, ch?m sóc
khách hàng theo quy trình hi?n ??i b?c nh?t.

XE T?I HYUNDAI ???c l?p ??t trang thi?t b? hi?n ??i theo tiêu chu?n qu?c t?: Máy ch?n ?oán h? h?ng và h??ng d?n s?a ch?a GDS c?a Hyundai,
thi?t b? kéo n?n khung, phòng s?n tiêu chu?n, thi?t b? s?a ch?a nhanh và nhi?u trang thi?t b? hi?n ??i và d?ng c? chuyên dùng khác... cùng ??i
ng? nhân viên bán hàng, d?ch v? ???c ?ào t?o bài b?n, chuyên nghi?p, có kh? n?ng ?áp ?ng nhanh nh?t và làm hài lòng t?t c? các nhu c?u
khách hàng. ??i lý xe t?i hyundai chuyên cung c?p các dòng xe t?i hyundai, hyundai porter H100 1 t?n, Xe t?i hyundai Porter H150 1.5 T?n,
Xe T?i Hyundai Thành Công HD36L 1.9 t?n, Xe T?i Hyundai Mighty LT 2.5 T?n Thành Công, xe t?i hyundai HD99, hyundai HD65, xe t?i
huyndai, hyundai HD72 3.5 t?n, hyundai HD78 5 t?n, hyundai HD88 5 t?n, xe t?i IZ49 ?ô Thành , Xe T?i Hyundai 8 T?n HD120S,
hyundai 8 T?n, xe t?i Hyundai HD120SL 8 t?n thùng dài 6m2, hyundai HD120SL. xe t?i tera 190 1.9 t?n, xe t?i tera 230 2.3 t?n, xe t?i
tera 240 2.4 t?n, xe t?i huyn ?ai, xe t?i teraco, xe t?i daewoo hàn qu?c, xe t?i daewoo 3 chân 14 t?n, xe ben daewoo 15 t?n thùng 10
kh?i, xe ??u kéo daewoo h? tr? tr? góp 90%, liên h? ngay v?i chúng tôi ?? bi?t thêm thông tin chi ti?t.

“Là m?t trong nh?ng ??i lý 3S chính th?c c?a Hyundai Vi?t Nam, chúng tôi t? tin r?ng XE T?I HYUNDAI chính là s? l?a ch?n ?úng ??n
c?a Quý khách."

N?u quý khách mu?n có nh?ng chi?c xe v?i ch?t l??ng hàng ??u th? gi?i ??ng hành cùng quý khách trên su?t các ch?ng ???ng g?n xa
??ng ng?n ng?i g?i ngay cho chúng tôi ?? t? v?n ??y ?? thông tin chính xác nh?t t? nhà máy!
Xem ngay nh?ng m?u xe t?i hyundai chính hãng

??ng quên liên h? v?i Chúng tôi ?? ???c khuy?n mãi ngay 15 tri?u thu? tr??c b?!
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