Xe tải Veam HD800 thùng mui bạt 8 tấn đời 2017

Đánh giá: 5.0
xe tải hd800 thùng bạt 8 tấn, sử dụng động cơ
hyundai và linh kiện nhập khẩu 3 cục lắp ráp tại
nhà máy veam thanh hóa việt nam, thời gian bảo
hành lên đến 2 năm và 100.000 km.

Chi tiết sản phẩm
Xe tải Hyundai HD800 8 tấn thùng mui bạt là xe tải hot nhất đang được quan tâm nhiều nhất tại thị trường
Việt Nam trong thời kỳ bắt quá tải.
hyundai veam hd800 là dòng sản phẩm được nhập khẩu với tiêu chuẩn của hyundai hàn quốc. được nhà máy veam
nhập khẩu lấu thương hiệu veam hd800 , thương hiệu nhập khẩu 3 cục, máy cabin, cầu hộp số hyundai, với
phân khuc model độc đáo và hoàn hảo, chúng tôi tin tưởng quý khách sẽ lựa chọn cho mình 1 sản phẩm , ưng ý
và phù hợp nhất,
Ưu đểm : GIÁ THÀNH RẺ HƠN 1/2 - TẢI TRỌNG LỚN - TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU - THÙNG NHỎ GỌN

7 Lý do khách hàng quyết định mua Xe tải Hyundai HD800 8 tấn :
Xe nhập khẩu 3 cục Hàn Quốc , chất lượng ổn định cao thân thiện với người Việt Nam.
Mẫu mã cabin đẹp, nội thất sang trọng tiện nghi và rất rộng rãi.
Chasis dày đa liên kết chắc khỏe cứng chắc dẻo dai hơn các xe khác cùng loại.
Thùng xe gọn tải trọng cao 8.000 tấn +10% = 8.800 tấn,
Phụ tùng phổ biến ở đâu cũng có, giá phụ tùng phù hợp túi tiền người sử dụng.
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Xe thông dụng dễ sửa chữa .
Giá thành bằng 1/2 so với các xe khác cùng tải trọng.
Xe tải Hyundai HD800 8 tấn với nhiều tính năng ưu việt và tiện nghi cho người sử dụng:
- Thân cabin Xe tải Hyundai HD800 8 tấn được nhấn các đường cạnh sắc xảo kết hợp với ga lăng, đèn pha
Halogen cực sáng tạo vẻ đẹp hiện đại đồng thời cũng tạo độ cứng mạnh mẽ cho bề mặt thân xe.

- Nội thất xe được thiết kế sang trọng và không gian rộng rãi hợn so với các xe khác về chiều cao, chiều
rộng và chiều sâu. Cabin được trang bị điều hòa tạo sự thoải mái cho khách hàng lái xe trong mùa hè oi
bức.
- Chasis xe được thiết kế cứng chắc mạnh mẽ phù hợp cho xe di chuyển trong mọi địa hình.
- Động cơ diesel D4DB CS130 Ps mang lại hiệu suất làm việc mạnh mẽ, cùng với động cơ với độ bền rất cao
mang đến sự tin cậy, điều này mang lại sự cuốn hút cho xe tải Hyundai

AN TOÀN
Hoàn hảo hơn,An toàn hơn cho công việc.
Dòng sản phẩm xe tải Hyundai HD được phát triển cho mục đích mang lai sự an toàn tuyệt đối hoàn hảo. Đây
cũng là nền tảng cho sự bền vững trong lúc xe vận hành.Hơn nữa, tính năng an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế
từ hệ thống phanh ABS tích hợp EBD tiêu chuẩn được trang bị . Xe được trang bị sẵn túi khí để đảm bảo an
toàn cho người lái.
Hệ thống phanh ABS cùng với EBD
Dòng HD cung cấp khả năng an toàn mang tính động chủ động đặc biệt với 4 kênh hệ thống ABS điện tử tích
hợp Brakeforce Distribution (EBD). Khi hệ thống cảm biến khóa phanh trong các điều kiện bất lợi hoặc đường
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trơn, hệ thống này rất dễ dàng điều khiển và có thể kiểm soát áp lực phanh cho tất cả các bánh xe bằng
điều khiển thủy lực. Trường các hợp khẩn cấp hệ thống sẽ tự động gia tăng áp lực phanh.

Xe tải Hyundai HD800 8 tấn là dòng xe Hyundai nâng tải dựa trên dòng xe sau : Xe Hyundai HD72 3.5 tấn
Một số dòng xe nâng tải được phát triển trước và sau dòng Xe tải Hyundai New Mighty 7 tấn là :
Xe tải Hyundai HD85 4.7 tấn
Xe tải Hyundai HD88 5.2 tấn.
Xe tải Hyundai HD98 4.99 tấn
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Xe tải Hyundai HD98 5.75 tấn
Xe tải Hyundai HD98 5.9 tấn.
Xe tải Hyundai HD99S 6.5 tấn.
Ngoài ra Công ty chúng tôi còng cung cấp các dòng xe có tải, xe ben trọng hàng 850 kg đến 25 tấn
Giá xe hd800 quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoai : 0902 30 32 77 Mr Minh để
được tư vấn báo giá và thiết kế thùng bạt.
THÙNG MUI BẠT HD800 TIÊU CHUẨN
- Vách ngoài : inox 430 0,6 mm.
- Vách trong : tôn tráng kẽm 0,6 mm.
- Sàn thùng : 2,5 ly kẽm phẳng.
- Khung xương : kẽm 40 x 40 hộp vuông 1,4 ly.
- Cản hông cản sau , Kẽm sơn màu , 1,4 ly.
- Găn đèn hông,
- Mở 5 bửng , mui phủ bạt công nghệ hàn quốc.
- Khung bao khung bửng thùng bạt hd800 , với chất liệu kẽm 8x4 mm.
Thông số kỹ thuật do cục đăng kiểm đã cấp phép Xe tải HD800
Nhãn hiệu :
Số chứng nhận :
Ngày cấp :
Loại phương tiện :
Xuất xứ :
Cơ sở sản xuất :
Địa chỉ :
Thông số chung:
Trọng lượng bản thân :
Phân bố : – Cầu trước :
– Cầu sau :
Tải trọng cho phép chở :
Số người cho phép chở :
Trọng lượng toàn bộ :
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi
téc) :
Khoảng cách trục :
Vết bánh xe trước / sau :
Số trục :
Công thức bánh xe :
Loại nhiên liệu :
Động cơ :
Nhãn hiệu động cơ:
Loại động cơ:
Thể tích :
Công suất lớn nhất /tốc độ quay :
Lốp xe :
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:
Lốp trước / sau:
Hệ thống phanh :
Phanh trước /Dẫn động :
Phanh sau /Dẫn động :
Phanh tay /Dẫn động :
Hệ thống lái :
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :
Ghi chú:
Mọi chi tiết về dòng sản phẩm Hyundai 8 tấn nâng tải

VEAM HD800 MB
0866/VAQ09 – 01/16 – 00
16/6/2016
Ô tô tải (có mui)
—
Nhà máy ô tô VEAM
Khu 6, Phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá
3290 KG
1700 KG
1590 KG
7940 KG
3 người
11425 KG
6960 x 2200 x 3060 mm
5050 x 2060 x 700/1890 mm
4020 mm
1650/1520 mm
2
4 x 2
Diesel
D4DB
4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
3907 cm3
96 kW/ 2900 v/ph
02/04/—/—/—
8.25 – 16 /8.25 – 16
Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không
Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không
Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí
Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực
Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá
mang tên Veam HD800 thùng mui bạt vui lòng liên hệ
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0902.303.277 Mr.Minh
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