
Xe t?i hyundai: xe t?i ?ông l?nh hyundai n250sl 2 t?n 
 

    ?ánh giá: 5.0

xe t?i ?ông l?nh hyundai n250sl 2 t?n nh?p kh?u và l?p ráp t?i nhà
máy hyundai thành công. Kích th??c t?ng th? : 6260 x 1930 x
2560mm Kích th??c thùng ?ông l?nh : 4100x1700x1540mm T?ng
t?i tr?ng xe t?i N250SL : 4995 Kg T?i tr?ng thùng ?ông l?nh N250SL
: 2000 Kg

Chi ti?t s?n ph?m

Tên s?n ph?m : Hyundai New Mighty N250SL dòng xe nh?p kh?u 3 c?c linh ki?n 100% t? nhà máy hyundai hàn qu?c, và láp ráp theo chu?n c?a
nhà máy hyundai thành công, trên dây truy?n ???c ?y quy?n và d??i s? giám sát k? thu?t hàng ??u c?a các k? s? ??n t? hàn qu?c, và các k? s?
vi?t nam ???c t?p hu?n dài h?n.

Xe t?i hyundai là s?n ph?m n?i ti?ng có th??ng hi?u t? r?t lâu, v?i th? h? và th??ng hi?u b?n b? và ch?t l??ng an toàn , h??ng ??n 1 s?n s?n
phâm c?nh tranh và uy tín nh?t.

??i v?i xe t?i hyundai N250SL là s?n ph?m k? th?a nh?ng tiêu chu?n công ngh? t? các dòng s?n ph?m tr??c ?ây nh? HYUNDAI HD72,
HD65.....Ti?p n?i thành công c?a dòng N250 ra m?t n?m 2018 Hyundai Thành Công Th??ng M?i - hyundai thành công cho ra m?t ti?p theo dòng
s?n ph?m m?i  Hyundai New Mighty N250SL v?i lòng thùng kéo dài 4,3m v?i t?i tr?ng cho phép 2,4 t?n cùng v?i t?ng t?i tr?ng 4,995kg v??t tr?i
h?n và hi?u qu? cao h?n " ng??i ti?m nhi?m" N250 Phù h?p v?i t?t c? lo?i thùng trên th? tr??ng c?ng nh? xe chuyên dùng cho t?ng m?c ?ích s?
d?ng.

??ng c? HYUNDAI N250SL S? d?ng ??ng c? D4CB v?i 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng v?i dung tích là 2497cc s? d?ng công su?t c?c ??i 130 mã l?c
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cùng v?i h? th?ng phun nhiên li?u tr?c ti?p nén commenrail ti?t ki?m nhiên li?u. ??ng c? xe ??u ???c nh?p kh?u 100% t? Hàn Qu?c ch?t l??ng
cao và vô cùng b?n b?. Bên c?nh ?ó, vi?c s? d?ng ??ng c? khí th?i Euro 4 giúp cho dòng xe ti?t ki?m ngu?n nhiên li?u, v?n hành b?n b? và tu?i
th? xe lâu b?n theo th?i gian.

Khung g?m  nh?p kh?u c?a xe ch?u t?i cao ???c làm t? thép gia c??ng c?ng cáp, ch?c ch?n giúp xe v?n chuy?n t?t h?n và nh? nhàng êm ái h?n,
???c luy?n tên nhi?t ?? cao , lo?i b? t?p ch?t, cân b?ng khí ??ng h?c , cân b?ng s? ch?i t?i , ch?i nhi?t và ch?i l?c, s?n t?nh ?i?n 3 l?p, ch?ng ?n
mòn r? sét,

Lo?i xe : Xe t?i thùng

Lo?i thùng : Thùng ?ông L?nh

Kích th??c t?ng th? : 6260 x 1930 x 2560mm

Kích th??c thùng ?ông l?nh : 4100x1700x1540mm

T?ng t?i tr?ng xe t?i N250SL : 4995 Kg

T?i tr?ng thùng ?ông l?nh N250SL : 2000 Kg

THÙNG ?ÔNG L?NH N250SL. : T?ng tâm pannel ???c s?n xu?t bài b?n k?t h?p t? nhi?u v?t li?u cao c?p,Sàn ,Vách Tr?n ???c k?t n?i v?i nhau
si?u ch?c ch?n ,??  hoàn thi?n cao , ??m b?o gi? nhi?t t?t và b?n b?. 
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?À D?C : 2 CÂY THÉP CH?N HÌNH.

?À NGANG + SÀN THÙNG : Âm Sàn g? 9 cây : ?? form panner : s?t th?y tinh liên k?t k?t dính t?o kh?i (b?t tr?c ti?p b?i bulong inox) Trên b? m?t
sàn lót t?m inox 304 1,5 ly. d?p sóng. 4 lõ thoát n??c ??u thùng và cu?i thùng.

Bao góc và vi?n thùng : bao b?i Nhôm V ?úc bao quanh thùng ,t?o v? ??p cho thùng và làm t?ng s? c?ng cáp cho thùng.an toàn cho th?c ph?m
và hóa ch?t.

Bo vách và góc thùng : b?ng v?t liêu composite ?úc kh?i .

Ôps trong Phi thùng : NHôm V d?y.

THùng  2 c?a sau m? ra, 1 c?a hông.

H? th?ng ?èn thùng tiêu chu?n.LED

Vè ch?n bùn composite

Khóa c?a b?n l? nhôm ??c và inox lo?i l?n .

C?n hông inox b?c composite ,thùng ?ò ngh? inox, c?n sau composite ,  ?? ngh? con ??i theo xe.
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