
Xe C?u: xe c?u hyundai hd110s g?n c?u unic 340 7 t?n
 

    ?ánh giá: 5.0

hyundai-hd110s-gan-cau-unic-340-3 t?n 4 khúc,hyundai thành công
hd110s 7 t?n g?n c?u giá xe hyundai hd110s gan cau unic 340 7
t?n , hyundai 110s g?n c?u unic 544 5 t?n 4 khúc. chuyên cung c?p
các dòng xe g?n c?u hyundai, ch?t l??ng giá t?t uy tín. h? tr? vay
ngân hàng xe c?u hyundai hd110s g?n c?u unic lên ??n 80% t?ng
giá tr? xe

Chi ti?t s?n ph?m

TRÂN TR?NG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH, C?M ?N QUÝ KHÁCH ?Ã TIN T??NG VÀ ?NG H? S?N PH?M
HYUNDAI HD110S G?N C?U UNIC.

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH : S?C KH?E THÀNH CÔNG VÀ TH?NH V??NG.

Gi?i THI?U NG?N V? XE HYUNDAI HD110S G?N C?U UNIC.

N?m 2018 Hyundai THÀNH CÔNG  có b??c chuy?n mình l?n và tích c?c nh?t, giành ???c v? trí tóp 1 trong nghành oto phân khúc hyundai chính
hãng và nh?p kh?u, k? c? v? các dòng xe du l?ch và các dòng xe t?i, ???c Nhà máy hyundai hàn qu?c ?y quy?n h?p tác chuy?n giao công ngh?
l?p ráp và hoàn thành xe chính hãng, ???c qu?n lí b?i các k? s? ng??i hàn qu?c t?i vi?t nam.

Th??ng hi?u Thành Công Group  ?ã có t? r?t lâu và t?o nên 1 th??ng hi?u uy tín cho hyundai, nhi?u khách hàng s? nh?c ??n xe t?i Hyundai
mighty 110S s?n ph?m do chính hãng này l?p ráp và s?n xu?t. Và m?i ?ây nh?t, ngoài vi?c thành công trong các s?n ph?m xe du l?ch thì Thành
Công Group l?i kh?ng ??nh v? th? c?a mình khi h?p tác cùng Hyundai Hàn Qu?c ?? s?n xu?t các dòng xe th??ng m?i liên doanh ngay chính t?i
th? tr??ng Vi?t Nam, ?ây c?ng chính là tin vui dành cho ng??i dùng t?i Vi?t Nam b?i gi? ?ây chúng ta có th? s? d?ng m?t s?n ph?m xe t?i
Hyundai mighty 110S ??t ch?t l??ng uy tín an toàn bên b? , an tâm cho ng??i s? d?ng không khác gì m?t s?n ph?m xe nh?p kh?u nh?ng v?i m?c
giá khá m?m.

Hyundai hd110s là 1 trong nh?ng l?i th? và dòng xe ???c HYUNDAI THÀNH CÔNG  phát tri?n, ???c nh?p kh?u 3 c?c 100% t? nhà máy hyundai
hàn qu?c,  l?p ráp hoàn thi?n t?i nhà máy HYUNDAI THÀNH CÔNG VI?T NAM.

Trang b? s?c m?nh cho Hyundai 110S là kh?i ??ng c? D4GA Diesel, 4 xi lanh th?ng hàng, v?i dung tích 3933cc, t?o nên công su?t c?c m?nh
140PS, giúp xe v?n hành ?n ??nh , m?nh m?, êm ái k? c? khi ho?t ??ng liên t?c, trong th?i gian dài.
Xe ???c trang b? tiêu chu?n khí th?i Euro4, mang t?i s? thân thi?n v?i môi tr??ng, và giúp xe ti?t ki?m nhiên li?u ?áng k? công ngh? phun d?u
?i?n t? commonrail. Xe s? d?ng h?p s? sàn 5 ti?n 1 lùi, giúp lái xe ?i?u khi?n xe d? dàng.
Thêm thi?t k? an toàn h? th?ng an toàn tiêu chu?n theo xe khi?n b?t c? lái xe nào c?ng b? thuy?t ph?c. Xe trang b? phanh khí x?, giúp ?? ?èo an
toàn, h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS, phân b? l?c phanh ?i?n t? EBD. Ngoài ra xe còn ???c trang b? h? th?ng ?i?u hòa phanh theo t?i tr?ng
c?c an toàn.
??ng c? D4GA, Diesel, 4k?, 4 xi lanh, b? trí th?ng hàng, làm mát b?ng n??c, t?ng áp, EU4
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Dung tích công tác (cc) 3,933
T? s? nén 17.0:1
???ng kính piston, hành trình xi lanh (mm) 103 x 118
Công su?t c?c ??i (Ps) 140 / 2,700
Momen xo?n c?c ??i (N.m) 372 / 1,400
D x R x C (mm) 6,630 x 2,000 x 2,300
Chi?u dài c? s? (mm) 3,775
Kho?ng sáng g?m xe (mm) 230
Chi?u dài ??u / ?uôi xe 1,075 / 1,730
V?t bánh xe tr??c/sau 1,680 / 1,495
S? ch? ng?i 3
H? th?ng truy?n ??ng
Ly h?p ??a ??n, ma sát khô
H?p s? C? khí 05 s? ti?n, 01 s? lùi
H? th?ng lái Tr?c vít ecu-bi tr? l?c th?y l?c
H? th?ng treo tr??c/sau Ph? thu?c, lá nhíp h?p kim hình bán nguy?t, gi?m ch?n th?y l?c
H? th?ng phanh tr??c/sau Trang tr?ng, d?n ??ng th?y l?c, tr? l?c chân không
Trang thi?t b?, ti?n nghi
H? th?ng âm thanh ?ài radio AM/FM + USB + ÃU
?i?u hòa cabin Ch?nh tay
C?a s? ch?nh ?i?n Có
Vô l?ng G?t gù, tr? l?c lái
Khóa c?a trung tâm Có
Thông s? khác
Dung tích bình nhiêu li?u 100 lít
T?c ?? t?i ?a 119 km/h
Tiêu hao nhiên li?u 10,8 lít/100km
Thông s? l?p 7.00R16
Ch? ?? b?o hành 1 n?m ho?c 12.000km
Ch? ?? b?o d??ng ??nh k?
Ph? tùng thay th? chính hãng
B?o hành b?o d??ng, thay th? ph? tùng trên 30 ??i lý chính hãng trên c? n??c

 HYUNDAI HD110S G?N C?U UNIC, 

- V?i thi?t k? g?n c?u unic 340 3 t?n 4 khúc  và thi?t k? c?u unic 544 5 t?n 4 khúc, v?n hành êm ái và r?t an toàn, c?n c?u th?y l?c nh?p kh?u tr?c
ti?p  100% unic nh?t b?n.

Thông s? k? thu?t c?n c?u unic 340 3 t?n 4 khúc.

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 m, c?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,
Màu s?c : ??
H? th?ng chuyên dùng ?i kèm theo c?u
Trang thi?t b? an toàn:
Van gi?m áp m?ch d?u th?y l?c
Van ??i tr?ng xy lanh nâng h? c?n c?u và thu vào/giãn ra c?n c?u
Van ki?m tra ?i?u khi?n b?ng d?n h??ng cho xy-lanh chân ch?ng ??ng
Ch? báo góc c?n c?u có ch? báo t?i
Then cài an toàn cho móc
Hãm t?i b?ng c? t? ??ng
??ng h? báo t?i
Thông s? k? thu?t chung xe t?i Hyundai Mighty 110S g?n c?u unic 340 ho?c unic 500
Lo?i cabin Cabin l?t
Công th?c bánh xe 4×2
S? ch? ng?i 03 ng??i
Thông s? v? kích th??c
Kích th??c t?ng th? DxRxC 6.630×2.000×2.270 (mm)
Kích th??c l?t lòng thùng xe 4.360×2.050×500(mm)

Thông s? v? tr?ng l??ng sau khi g?n c?u
Tr?ng l??ng b?n thân 3.810 (kg)
Tr?ng l??ng cho phép ch? sau khi g?n c?u 6300 (kg)
T?i tr?ng 110.000 (kg)

H? tr? mua xe tr? góp t?i 80% giá tr? xe
• H? tr? th? t?c ngân hàng, h? s? vay nhanh nh?t
• Không c?n ch?ng minh thu nh?p tài chính
• H? tr? d?ch v? ??ng ký ??ng ki?m t?i t?nh, làm bi?n Hà N?i
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• H? tr? giao xe t?n nhà
• Cam k?t giá t?t nh?t th? tr??ng
• Gia l?c, gi?m giá l?y may cho khách hàng

Hãy liên h? ngay v?i chúng tôi ngày hôm nay ?? ???c h? tr? mua xe t?t nh?t: HOTLINE : 0902 30 32 77 . Mr MINH.
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