
hyundai 120sl g?n câu unic
 

    ?ánh giá: 5.0

xe hyundai hd120sl g?n c?u unic 5 t?n 4 khúc, b?o hành 2 n?m và
100000 km.

Chi ti?t s?n ph?m

 

xe t?i hyundai HD120SL ?u vi?t v?i ??ng c? diesel D4DD mang l?i hi?u su?t làm vi?c m?nh m?, cùng v?i ??ng c? v?i ?? b?n r?t cao mang ??n s?
tin c?y, ?i?u này mang l?i s? cu?n hút cho xe t?i hyundai. ??ng c? ki?u m?i F-engine D4DD 150ps/2,500rpm, Mô-men xo?n t?i ?a :
59kg.m/1,400rpm, Dung tích xylanh : 3,907cc

Chuyên cung c?p các dòng xe t?i hyundai g?n c?u chính hãng: C?u UNIC UR-V343 3 T?n 3 Khúc ho?c c?u unic 500 5 t?n 4 khúc có t?i tr?ng
nâng c?c ??i là 3030kg - 5050 kf ? ?? cao 2.4 mét, chi?u cao làm vi?c t?i ?a c?a c?u là 9,2- 12 mét v?i tr?c xoay b?ng mô t? th?y l?c và bánh
r?ng gi?m t?c an toàn. C?u ???c làm b?ng thép ch?u l?c c?a Nh?t B?n, ?i kèm v?i 2 chân ??ng b? v?i c?u. C?u này ???c b?o hành chính hãng 1
n?m theo tiêu chu?n c?a UNIC.

hyundai 120sl g?n c?u unic 3 tân 4 khúc,

t?ng t?i 12000 kg

t?i tr?ng cho phép ch? : 7 t?n

l?t long thùng hàng sau khi g?n c?u : 6050 x 2020x 650 mm.

b?o hành 2 n?m ??i v?i xe và 100.000 km

xe ???c nh?p kh?u và l?p ráp t?i nhà máy hyundai ?ô thành.

h? tr? vay v?n ngân hàng lên ??n 80% t?ng giá tr? xe, không c?n th? ch?p, lãi xu?t ?u ?ãi vay dài h?n

HÃY g?i ngay cho chúng tôi ?? nh?n ???c t? v?n và giá ?u ?ãi h?n, giao xe nhanh h?n và ch?t l??ng h?n :

HOTLINE : 0918 182 154 . Mr MINH.

UY TÍN CH?T LLUONGWJ LÀ TIÊU CHÍ HÀNG ??U C?A CHÚNG TÔI!

                       1 / 2



hyundai 120sl g?n câu unic
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

