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Chi ti?t s?n ph?m

Xe t?i Veam HD800 là dòng s?n ph?m nh?p kh?u linh ki?n r?i 100% t?i nhà máy s?n xu?t Hyundai Hàn Qu?c, ???c l?p ráp trên dây chuy?n và
công ngh? hi?n ??i c?a hàn qu?c ?y quy?n t?i nhà máy veam thanh hóa. xe ??t ch?t l??ng tiêu chu?n châu âu.

Cabin xe t?i Veam HD800 ???c nh?p kh?u t? Hàn Qu?c, kích th??c l?n, n??c s?n bóng ??p ch?ng g? sét, góc nhìn phía tr??c r?ng, h? th?ng ?èn
pha halogen siêu sáng, quan sát d? dàng, n?i th?t ???c nâng c?p cao c?p, gh? ng?i b?c da cao c?p, b?ng ?i?u khi?n và các chi ti?t taplo ???c ?p
g? sáng tr?ng, thi?t k? tinh t? ??m b?o an toàn và t?o c?m giác tho?i mái nh?t cho ng??i ?i?u khi?n.
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??ng c? veam hd800 s? d?ng ??ng c? Hyundai D4DB 4 xy lanh th?ng hàng t?ng áp. th? tích 3970 cm3.

Hình ?nh ??ng c? Hyundai D4DB 3.9 lít - 130 Ps ???c trang b? trên VEAM 8 t?n HD800
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Xe t?i veam hd800 t?i tr?ng 8 t?n v?i kích th??c thùng lên t?i

5050 x 2060 x 380 m hd800 thùng l?ng. 
5050 x 2060 x 1880 hd800 thùng kín.
5050 x 2060 x 1950 hd800 thùng bat. 

THÔNG S? K? THU?T C? B?N C?A XE T?I VEAM HD800

S? ch?ng nh?n : 0865/VAQ09 – 01/16 – 00
Ngày c?p : 16/6/2016
Lo?i ph??ng ti?n : Ô tô t?i
Xu?t x? : —
C? s? s?n xu?t : Nhà máy ô tô VEAM
??a ch? : Khu 6, Ph??ng B?c S?n, B?m S?n, Thanh Hoá
Thông s? chung:
Tr?ng l??ng b?n thân : 3145 kg
Phân b? : – C?u tr??c : 1725 kg
- C?u sau : 1420 kg
T?i tr?ng cho phép ch? : 8150 kg
S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? : 11490 kg
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 6840 x 2200 x 2465 mm
Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 4880 x 2060 x 380/— mm
Kho?ng cách tr?c : 4020 mm
V?t bánh xe tr??c / sau : 1650/1520 mm
S? tr?c : 2
Công th?c bánh xe : 4 x 2
Lo?i nhiên li?u : Diesel
??ng c? :
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/III/IV: 02/04/—/—/—
L?p tr??c / sau: 8.25 – 16 /8.25 – 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
Ghi chú: Hàng n?m, gi?y ch?ng nh?n này ???c xem xét ?ánh giá
?? bi?t giá xe t?i veam hd800 Quý khách vui lòng g?i: 0902.303.277

Hân h?nh ???c ph?c v? quý khách !

Chúng tôi cung c?p các lo?i xe t?i Hyundai 8 t?n HD800 v?i các lo?i thùng c? b?n nh? sau:

Xe t?i Hyundai HD800 thùng mui ph? b?t: s? lo?i Veam HD800 MB có t?i tr?ng cho phép ch? 7940Kg,thùng dài 5050 x 2060 x 700/1890

Xe t?i Hyundai HD800 thùng kín s? lo?i Veam HD800 TK có t?i tr?ng cho phép ch? 7755 Kg, kích th??c l?t thùng 5050 x 2060 x 1890
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Nh?ng ?u ?i?m mà khách hàng ch?n mua Xe t?i Hyundai HD800

- Ch?t l??ng t?t b?n b? là dòng xe xu?t hi?n trên th? tr??ng lâu ??i nh?t, uy tín nh?t

- Ti?t ki?m nhiên li?u và tính n?ng ch? hàng hóa

- T?i tr?ng cao mà thùng có kích th??c v?a dùng ?? ch? hàng n?ng thì tuy?t v?i

- Lòng thùng hàng Hyundai HD800 t?i ?u kích th??c: Thùng mui b?t và thùng mui kín Dài: 5050 mm, R?ng: 2060 mm, Cao: 1900 mm

- L?p xe và h? th?ng an toàn t?i ?u: S? d?ng l?p tr??c và l?p sau b?ng nhau 8.25 - 16.

- ?a d?ng thùng l?a ch?n: Thùng l?ng, Thùng Mui B?t, Thùng Mui Kín- Thùng ?óng t? do v? ch?t l??ng thùng xe.=> S? l?a ch?n dòng xe t?i
Hyundai HD800 8 t?n là tuy?t v?i nh?t. 

Xe t?i Hyundai HD800 8T 2017 giá t?t, Veam HD800 8 t?n giao nhanh - H? tr? ?óng thùng theo yêu c?u khách hàng.

Chính sách bán hàng, ch?t l??ng h?u mãi và quy?n l?i c?a khách hàng khi mua Xe Hyundai Veam HD800- Giá Xe t?i Hyundai HD800 8 t?n
hi?n t?i ?ang ???c phân ph?i t?i ??i lý ô t?i t?i chúng tôi.

- Chính sách giá t?t nh?t t?i Mi?n Nam và c? n??c

- ?óng thùng xe t?i ch?t l??ng và theo yêu c?u c?a khách hàng

- H? tr? mua xe tr? góp kh?p các t?nh và lãi su?t th?p, h? s? d? dàng

- Ch?t l??ng ph?c v? t?t, B?o hành chính hãng c?a Hyundai Veam Motor

- Chúng tôi h? tr? ?óng thùng xe t?i cho khách hàng v?i ??y ?? m?u mã và ch?t l??ng t?t nh?t.

Các l?nh v?c kinh doanh c?a chúng tôi

Chúng tôi chuyên gia công và ?óng thùng t?t nh?t v?i ch?t l??ng ??m b?o.

Thi?t k? hoán ??i thùng xe, h? tr? d?ch v? ??ng ký ??ng ki?m các lo?i, th?i gian và th? t?c nhanh chóng.Chúng tôi s? h? tr? khách hàng mua xe
tr? góp thông qua ngân hàng.
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