
Xe t?i hyundai: Xe t?i Hyundai ?ông L?nh HD65 2T5
 

    Ch?a có ?ánh giá

S?n ph?m Hyundai ?ô Thành

Chi ti?t s?n ph?m

Xe t?i ?ông l?nh hyundai hd65 2t5 (2,5t) là dòng xe ???c làm t? xe hyundai hd65 2,5t s?t xi nh?p kh?u 3 c?c 100% t? nhà máy Hyundai Hàn
Qu?c

Thi?t k? thùng ?ông l?nh do nhà máy Hyundai ?ô Thành c?p,và ???c c?c ??ng ki?m Vi?t Nam ki?m ??nh,??ng ý cho ra b?n v? và ti?n hành
?óng thùng.

Thùng xe ?ông l?nh hyundai hd65 2t5 là thùng xe ???c thi?t k? gi? ???c ?? l?nh -20 ?? C.

Xe ?ông l?nh hd65 2,5t là dòng xe nh? g?n ,ch?y ???c vào thành ph? v?i thi?t k? t?i tr?ng d??i 5 t?n 4t995 kg, t?i tr?ng hàng ???c ch? là 1 t?n
600kg, thu?n tiên cho công viêc v?n chuy?n hàng

Kích th??c thùng hàng :DxRxC 4680M x 2000M x 2000M.

Thông s? k? thu?t xe tai hyundai dong lanh hd65

Dài  6.650
R?ng  2.230
Cao  3.180
Chi?u r?ng cabin  Lo?i r?ng
Lo?i Cabin Standard Cab, New Model, High Deck
Chi?u dài c? s?  3,735 (lo?i dài)
S? ch? ng?i  3
Trang trí n?i th?t  DXL
Ti?n nghi cabin  Tiêu chu?n
??ng c?  D4DB13 (130/38, Euro2)
Tay lái tr? l?c  Tiêu chu?n
S??i + Thông gió + ?i?u hòa nhi?t ??  Tiêu chu?n
L?p  7.00R16 – 10PR (Tube)
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?c quy  90AH MF (tiêu chu?n)
Phanh khí x?  Cupo
Công t? mét ?i?n t?  Tiêu chu?n
C?n tr??c  B?ng nh?a màu tr?ng cùng màu cabin
N?i th?t bên trong  Taplo ?p b?ng g?
C?a ch?nh ?i?n & H? th?ng khóa c?a trung tâm Tiêu chu?n
Kính ch?n gió Lo?i màu có vi?n xanh phía trên
?èn s??ng mù tr??c  Tiêu chu?n
?èn trong cabin và ??ng h? k? thu?t s? Tiêu chu?n
AM/FM Radio +Aux Tiêu chu?n
L?p d? phòng Tiêu chu?n

Thông s? k? thu?t thùng xe tai hyundai dong lanh hd65
Kích th??c
Chi?u dài 4.690
Chi?u r?ng  2.000
Chi?u cao  2.000
C?a bên 01 cánh
C?a sau 02 cánh
Ki?u H?p kim nhôm + G? dán + PolyStyrene Foam
Sàn thùng Thép không g? 304 d?p sóng vuông
Thang lên xu?ng Thép không g?
Máy l?nh HT-250 II Hwasung thermo,Hyundai OEM .5>-20?? C
?èn thùng và công t?c 3 ?èn 1 công t?c
Ch?n bùn Nh?a
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