
Xe t?i hyundai: xe t?i ?ông l?nh 1 t?n hyundai h150 giá t?t ch?t l??ng
 

    Ch?a có ?ánh giá

xe t?i hyundai 1 t?n new porter h150 chu?n 990kg. thùng ?ông l?nh
ch?t l??ng châu ÂU. Kích th??c lòng thùng 3000 x 1650 x 1660 (D x
R x C) mm T?i tr?ng cho phép ch? hàng : 990 kg./3 ng??i T?ng
tr?ng t?i 3500 kg T?i tr?ng b?n thân 2150 kg.

Chi ti?t s?n ph?m

xe t?i hyundai 1 t?n new porter h150 chu?n 990kg. thùng ?ông l?nh ch?t l??ng châu ÂU.

Kích th??c lòng thùng 3000 x 1650 x 1660 (D x R x C) mm

T?i tr?ng cho phép ch? hàng : 990 kg./3 ng??i

T?ng tr?ng t?i 3500 kg T?i tr?ng b?n thân 2150 kg.

 

Do xe ?? form ch?t l??ng nh?p kh?u châu Âu. d?y và an toàn . nên t?i tr?ng thùng xe ?ang kí chu?n 990 kg xe t?i ?ông l?nh hyundai 1 t?n thùng
tiêu chu?n châu âu ,máy l?nh THERMAI MATER T1400 NH?P KH?U KOREA

xe hyundai PORTER H150 n?n xe ?ông l?nh t?i tr?ng 990 kg.???c nh?p kh?u linh ki?n 100% 3 c?c t? nhà máy hyundai HÀN QU?C (KOREA),
L?p ráp và hoàn thi?n n?n xe chassi trên dây chuy?n chuy?n giao công ngh? c?a HYUNDAI HÀN QU?C t?i nhà máy HYUNDAI THÀNH CÔNG
VI?T NAM. ???c ??c quy?n nh?p kh?u và phân ph?i linh ki?n và ph? tùng. ???c s? giám sát ch?t ch? t? các k? s? Vi?t Nam và Hàn Qu?c.Cho ra
nh?ng s?n phâm ch?t l??ng và hoan h?o nh?t.
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??ng c? c?a xe t?i Porter 150 có công su?t 130 mã l?c, theo ?ó là dung tích xi lanh 2.497 cc v?i tiêu chu?n khí th?i Euro 4 phun d?u ?i?n t?
commenrail ti?t ki?m nhiên liêu th? h? m?i.h? th?ng turbo t?ng áp, gi?i nhi?t b?ng n??c, 4 xy lanh, 4 k?.

V?i t?i tr?ng hàng hóa c?a xe hyundai h150 thùng ?ông l?nh nh? hi?n nay thì công su?t 130 mã l?c có th? chinh ph?c ???c m?i cung ???ng khó
nh?t. V?i ??ng c? c?a m?t chi?c xe t?i, nh?ng n?i th?t c?a H150 có ??y ?? tính n?ng c?a m?t chi?c du l?ch hi?n ??i nh?t (Radio, ?i?u hòa nhi?t ??,
H? th?ng âm thanh ?a chi?u, gh? da, ...vvv mang l?i 1 chi?c xe cao c?p và sang tr?ng,

H150 ???c trang b? ??y ?? tính n?ng nh? máy l?nh theo xe, h? th?ng gi?m s?c hi?n ??i giúp xe ho?t ??ng êm ái, radio gi?i trí… Xe v?i ki?u dáng
nh? g?n, d? dàng chinh ph?c nh?ng cung ???ng thành ph? , cung ???ng h?m nh?. thu?n ti?n ,giao nh?n nh?ng hàng hóa mà các dòng xe l?n
không làm ???c. ho?c nh?ng chi?c xe không chuyên d?ng

??C TÍNH K? THU?T Lo?i xe HYUNDAI H150 : Máy l?nh Thermal Master T1400 / T-1400R / T-1400ES là các ??n v? cung c?p ??ng c? xe t?i
cho xe t?i nh? và v?a và các xe t?i khác nhau.

Hi?u su?t làm mát tuy?t v?i trên ???ng. MODLE THI?T B? NG?NG T?T-1400 Bình ng?ng g?n m?i tiêu chu?nT-1400R Mái ng?ng t?T-1400SE
Stand by condit-in condenserBình ng?ng (cu?n dây: ?ng ??ng & vây Alminum) Thi?t b? bay h?i m?ng (cu?n dây: ?ng ??ng & vây Alminum)

B? ?i?u khi?n ki?m soát quá trình vi mô (Ho?t ??ng d? dàng và không có l?i),B?n và ?áng tin c?y / thân thi?n v?i ng??i dùng / th? công & rã ?ông
t? ??ng / gi? ?? ghi l?i th?i gian ho?t ??ng Máy nénTM15 (dung tích: 146cc / 6 xi lanh), Công su?t làm l?nh T-1400 ? nhi?t ?? 30oC / 2400RPM
(Tr? l?i không khí cho thi?t b? bay h?i) ,

V?N HÀNH ???NG B? (R134A) 0oC 2965W 3330W-20oC 1840W Phí môi ch?t l?nh 1,5kg .

Rã ?ông: Rã ?ông khí nóng t? ??ng, T-1400H: H? th?ng s??i: tùy ch?n , T-1400SE : B? ng?ng t? tích h?p theo ??n v?: Tùy ch?n ,Kh? n?ng s??i
?m cao trong m?t chu k? ng??c l?i, thi?t b? ng?ng t? trao ??i ??y ?? ch?c n?ng v?i thi?t b? bay h?i.?i?u này ???c th?c hi?n b?ng cách ??o ng??c
dòng ch?t làm l?nh b?ng cách s? d?ng van 4 chi?u,M?t cách s??i ?m khác là van Soleno van.

THÙNG ?ÔNG L?NH HYUNDAI H150 |: Vách thùng composite v?i c?u t?o 7 l?p liên k?t thành t?m khói d?y ,v?i kích th??c d?y 80 mm,??m b?o
?? b?n và th?m m? . Hút chân không ?? frome t?o liên k?t gi? các s?i và keo 1 cách hoàn h?o và c?ng ch?c , bên b?, và ch?ng th?m, gi?
nhi?t.c?u trúc vách thùng và thành thùng gi?ng nhau b?i v?t li?u và công th?c ?? frome.

C?u trúc da composite d?y 2,5mm có l?p ph? keo tr?ng + l?p s?i th?y tinh Roving gia c??ng l?c 600 + Ván ép 3,2 mm ch?ng n??c. L?p Foam PU
có b? dày 60. L?p s?i th?y tinh , Max 300 liên k?t cu?i cùng + l?p da composite có l?p gelcoat Tr?ng.
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Kích th??c lòng thùng 3000 x 1650 x 1660 (D x R x C) mm

- ?à d?c Thép Z80 2.

- ?à ngang Âm thùng.

- Sàn thùng 2 l?p : Option sàn inox 304 x 1.2mm ch?n sóng lên k?t v?i ?à g? âm thùng b?i nh?ng bulong inox 304, hàn n?i tr?c ti?p tán ??u
bulong : FROME k?t c?u bao g?m.7 L?P : composite nhám + s?i roving 600 + s?i mát 450 + Ván ép 9mm + s?i mát 300 8. Foam PU. + ?à
ngang G? .

- Phía ngoài thùng ?p vi?n nhôm xung quanh. ,4 Vách hông, nóc, m?t ??u… Composite nguyên t?m ,

- Gi?a lót Foam PU 6 Phía trong thùng Composite , - ?p nhôm V xung quanh góc thùng - Lo?i thùng 2 c?a sau ,01 c?a hông.

- H? th?ng ?èn thùng Tiêu chu?n - Vè ch?n bùn Composite

- Khóa c?a,b?n l? Nhôm ?úc, Inox dày - Tay ?? vè ch?n bùn Inox Æ42x1.5mm

- ??m lót sát xi Cao su b?

- L? thoát n??c 4.

- C?n sau Tiêu chu?n - C?n hông Nhôm b?c composite,

H? TR? VAY V?N NGÂN HÀNG LÊN ?ÊN 80-% T?NG GIÁ TR? XE. UY TÍN NHANH CHÓNG ,LÃI XU?T TH?P, TH? T?C ??N GI?N .

B?O HÀNH 2 N?M VÀ 200.000 KM. THEO CH? ?? B?O HÀNH C?A NHÀ S?N XU?T. HOTLINE : 0902 30 32 77. Mr MINH.
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