Xe tải hyundai: xe tải thùng chở gà - chở heo - gia cầm - gia súc hyundai hd110s bửn

Đánh giá: 5.0
chuyên cung cấp các dòng xe chở gia cầm gia súc ,
gia cầm, xe chuyên dùng chở gà , chở heo,... hỗ
trợ vay ngân hàng nhanh chóng , uy tín, lãi xuất
ưu đãi.

Chi tiết sản phẩm
Kính chào quý khách : cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi, xin kính chúng quý
khách 1 năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG -PHÚ QUÝ ,PHÁT TÀI!
công ty chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách dòng xe hyundqai hd110s 7 tấn, là 1
hyundai thành công , nhập khẩu 100% linh kiện 3 cục được sự ủy quyền. chuyển giao
lắp ráp hyundai , từ nhà máy hyundai hàn quốc. HYUDAI THÀNH CÔNG chính thức là nhà
tất cả các dòng xe mang thương hiệu hyundai trên toàn quốc. và độc quyền trên từng

sản phẩm mới do nhà máy
dây chuyền và công nghệ
nhập khẩu và lắp ráp
sản phẩm.

công ty chúng tôi chuyên thiết kế đong mới các thùng xe tải HYUNDAI , như xe tải thùng mui bạt hd110s , xe
tải thùng kín hd110s , xe ben, xe chuyên dùng xe chở gia cầm gia súc... xe tải cẩu, xe tải thùng bửng
nâng.vv... nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về xe tải vận chuyển hàng hóa cần thiết cho quý khách trên toàn quốc!
động cơ nhập khẩu 100% từ nhà máy hyundai hàn quốc. Loại nhiên liệu :Diesel ,Động cơ : D4GA4 kỳ, 4 xi
lanh thẳng hàng, tăng áp ,Động cơ theo tiêu chuẩn khí thải EURO 4, phun nhiên liệu trực tiếp, phun nhiên
liêu điện tử commonrai thế hệ mới nhất, giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa và hiệu quả mạnh mẽ nhất,
Thể tích : 3933 cm3Đặc tính của động cơ Hyundai D4GA , Động cơ nhập khẩu nguyên cục từ hàn quốc, thường
lắp trên các dòng xe nhập khẩu sử dụng tại Hàn Quốc
- Động cơ sản sinh công suất 140 mã lực tại vòng quay 2700 vòng / phút, vô cùng mạnh mẽ, khả năng quá tải
tốt.
Cabin chassi : rộng rãi , 3 ghế ngồi, ghế nỉ hoặc vải, thiết kế đầy đủ tiện nghi , như radio , điều hòa
nhiệt độ, ..vvv..
Nhập cabin đầu gù vốn đã rất trở nên quen thuộc với chúng ta bởi
đây chúng ta biết đến. phần đầu cabin có thiết kế cứng cáp, tinh
đầu phía trước hơi gù ra tạo nên sự khác biệt so với các dòng xe
xung quanh là lưới tản nhiệt tạo nên sự nổ bật cho logo Hyundai,
biệt của dòng Hyundai Mighty HD110S này.

đây là mẫu đầu cabin nhập khẩu mà trước
tế bắt mắt kiểu dáng mạnh mẽ hơn ,phần
Hyundai khác.chính giữa có logo Hyundai,
tạo nên sự thiết kế vô cùng đẹp và đặc

thiết kế chuẩn phong cách hyundai cặp đèn pha mắt lớn, được thiết kế vừa gọn với phần đầu cabin. tạo nên
sự tính tế, ngoài ra xe còn có đèn sương mù và đèn xi nhan hỗ trợ tài xế đi ban đêm nhìn rộng và thoải mái
hơn an toàn hơn.
NỘI THẤT
Thiết kế 3 chỗ ngồi rộng rãi thoải mái , ghế của xe được làm từ nỉ cao cấp, phía dưới bọc da chống thấm,
góc lật 110 độ, chân ghế có thể di chuyên để phù hợp điều chỉnh với từng người ngồi, với nhiều chi tiết
không thay đổi là mấy nhưng mang nhiều tiện nghi hiện đại và làm hài lòng người sử dụng.
- Vô lăng tay lái kiểu trợ lực gật gù, có thể điều chỉnh lên xuống. Trên vô lăng tích hợp còi, các nút
điều chỉnh đèn, gạt mưa rửa kính.
- Hệ thống giải trí trên xe tích hợp đầy đủ RADIO, đâì FM, đền trần, mồi thuốc lá, sạc lin điện thoại, máy
lạnh công suất cao theo xe.
Chassi cầu và hộp số : đươc nhập khẩu 100% 3 cục từ nhà máy hyundai hàn quốc, có tem nhãn đang kiểm chưng
nhận từ nhà máy hyundai thành công. với thép nhập khẩu , dập chấn
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XE TẢI HYUNDAI HD110S THÙNG BỬNG NÂNG CHỞ GIA CẦM GIA SÚC :
Hyundai hd110s 7 tấn hyundai thành
công :
Khối lượng bản thân :
Khối lượng cho phép chở theo thiết
kế :
Khối lượng hàng chuyên chở cho
phép tham gia giao thông :
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế :
Số người cho phép chở :
Kích thước tổng thể của xe
Kích thước lọt lòng thùng hàng

thùng chở gia
súc - heo
4.545 kg
6.850 kg
5.650 kg
11.190 kg
3 người
6940 X 2200 X
2930 mm
5000 x 2650 x
1880 mm

- xe được thiết kế thùng và bản vẽ trên nền chassi hyundai hd110s, cứng cáp chắc chắn
và an toàn chụi tải cao,
- vì nhu cầu chở hàng hóa đặt biệt, chông rỉ sét , chống nước, phân hữu cơ của gia
cầm gia súc, heo , gà vịt, nên chúng tôi thiết kế vật liệu hoàn toàn bằng inox 100%
304. không rỉ sét , không ăn mòn, độ dẻo cao độ cứng tốt, chụi nhiệt, chụi nước,
- đăng kí với thiết kế được sự cho phép của cục đăng kiểm đường bộ việt nam, đảm bảo
an toàn vệ sinh môi trường và an toàn giao thông!
- Vách thùng trong và vách ngoài thùng xe, độ dầy Inox 304, 1 ly.
-Khung xương thùng inox 304 hộp 40 x 40 .
- Sàn thùng inox 304 dập sóng, cưng cáp, cuốn vách lên cao
nước và rãnh thoát nước!.

khoảng 20 cm, làm G chăn

- Khung bửng , khung bao lường thùng inox 304 dập , độ dày inox 3 ly.
-Trụ lớn hộp Inox 304 hàn liên kết khung chắc chắn, đan lưới khoảng cách 30cm.
- Đà nhôm , hoăc đà inox, và đà sắt, tùy khách hàng lựa chọn!
-Thiết kế bửng nâng 2 tầng , 2 ti ben thủy lực nhập khẩu hàn quốc, chụi tải trên 800
kg.. điều chỉnh cơ học bằng điện.
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ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG : xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh .: 0902 30 32 77 -- 0918 182 154 Mr
Minh. hân hạnh được phục vụ.
Hỗ trợ về vay vốn ngân hàng cao , khi mua xe hyundai hd110s,uy tín , lãi xuất thấp, thủ tục đơn giản giao
xe ngay, tỉ lệ cho vay 80-90%
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