
Xe ?ông l?nh hd700 7 t?n - Hyundai Veam
 

    ?ánh giá: 5.0

?ÔNG L?NH HYUDAI HD700 T?i tr?ng cho phép ch? :6500 kg Kích
th??c lòng thùng hàng : 4650 x 1960 x 1860, thùng ?ông l?nh
composite, b?o hành 2 n?m và 100.000 km. giao ngay, h? tr? ngân
hàng 80% t?ng giá tr? xe. lãi xu?t th?p.

Chi ti?t s?n ph?m

MIGHTY DONG VANG HD700 : thùng ?ông l?nh hyundai hd700 ?ông vàng
s?n xu?t t?i Vi?t Nam, theo tiêu chu?n c?a hãng Hyundai, xe t?i hyundai nh?p kh?u th??ng hi?u chính chu?n  là Might Hyundai HD700 ??ng
Vàng. 

Xe t?i Hyundai ?ông l?nh 7 t?n HD700 ???c nh?p kh?u link ki?n tr?c ti?p t? nhà máy Hyundai Hàn Qu?c : 3 c?c (Cabin, Chassis, máy)l?p ráp
trên day chuy?n công ngh? hyundai hàn qu?c.

- Thùng xe t?i hyundai hd700 ?ông l?nh ???c ?óng v?i toàn b? linh ki?n nh?p kh?u bao g?m :

- Vách trong và ngoài b?ng Composite.

- Panel cách nhi?t b?ng Polyurethane ?? dày 70 mm.

- Sàn thùng: Trên b?ng Inox 304 dày 1,2 mm ch?n sóng ??nh hình, d??i b?ng tôn ?en nhúng t?nh ?i?n dày 1 mm,? gi?a cách nhi?t b?ng
Polyurethane.các t?m composit bên trong là b?t bi?n ?ã ???c ép d??i máy nén th?y l?c t??ng ???ng tr?ng l??ng 100 t?n, thùng không x??ng và
s? d?ng thép ??nh hình ?? c? ??nh các t?m composite, v?i k?t c?u liên k?t hình ch? Z, t?ng kh? n?ng kiên c? ??nh hình,ch?i l?c ch?i nhi?t

cao,liên k?t các s?i th?y tinh d?o và b?n nh?t, 

 

- C?a sau m? 2 cánh d?ng container; khóa c?a, tay n?m c?a, b?n l? b?ng Inox.
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- C?a hông thùng bên ph?, tay khoá c?a Inox.

- Vi?n thùng và ?p góc: V?t li?u b?ng nhôm.

- Khung c?a sau b?ng thép nhúng t?nh ?i?n.

- Thùng trang b? 2 ?èn laphong, ?èn s??n, 2 van x? n??c, ?èn báo nguy, c?n hông và c?n sau b?ng Inox.

- Máy l?nh Thermal Master T3000 xu?t x? Hàn Qu?c nhi?t ?? t?i -25 ?? C

 

Nhãn hi?u MIGHTY DONGVANG HD700
Lo?i ph??ng ti?n Ô tô t?i (?ông l?nh)
Xu?t x? Vi?t Nam – liên doanh Hàn Qu?c
S? ng??i ???c phép ch? 03
Công th?c bánh xe 4x2
Thông s? chung v? tr?ng l??ng (kg)
Tr?ng l??ng b?n thân 3555
Phân b? : - C?u tr??c 1795
- C?u sau 1760
T?i tr?ng cho phép ch? 6500
S? ng??i cho phép ch? 3
Tr?ng l??ng toàn b? 10250
Thông s? v? kích th??c (mm)
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao 6720 x 2180 x 3050
Kích th??c lòng thùng hàng 4650 x 1960 x 1860
Kho?ng cách tr?c 3735
V?t bánh xe tr??c / sau 1650/1495
S? tr?c 2
Công th?c bánh xe 4 x 2
Lo?i nhiên li?u Diesel
Nhãn hi?u ??ng c? D4DB
Lo?i ??ng c? 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp
Th? tích 3907 cm3
Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay 96 kW/ 2900 v/ph
L?p xe
S? l??ng l?p trên tr?c I/II 02/04
L?p tr??c / sau 7.50 - 16 /7.50 - 16
H? th?ng phanh
Phanh tr??c /D?n ??ng Tang tr?ng /Thu? l?c, tr? l?c chân không
Phanh sau /D?n ??ng Tang tr?ng /Thu? l?c, tr? l?c chân không
Phanh tay /D?n ??ng Tác ??ng lên h? th?ng truy?n l?c /C? khí
H? th?ng lái
Ki?u h? th?ng lái /D?n ??ng Tr?c vít - ê cu bi /C? khí có tr? l?c thu? l?c
M?i thông tin v? xe và giá c?, quý khách hàng có nhu c?u t? v?n và ??t xe xin m?i liên h?:

Qu?n lý bán hàng HOTLINE : 0902 30 32 77 MR :MINH.
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