Xe tải hyundai: hyundai h150 xitec chở xăng dầu 1m8

Đánh giá: 5.0
hyundai h150 xi tec chở xăng dầu , thể tích bôn
1,8m3. sản xuất 2018 , Động cơ : HYUNDAI D4BB Xuất sứ: HYUNDAI KOREA.BẢO HÀNH 2 NĂM VÀ 100.000
KM,

Chi tiết sản phẩm

hyundai h150 xi tec chở xăng dầu

, thể tích bôn 1,8m3

Hyundai 1.5 tấn H150 Porter Thành Công Kiểu động cơ D4BB ,Loại 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu
trực tiếp ,Dung tích xi lanh 2600cc/ công suất 110 mã lực.
Hệ thống phanh Phanh trước phanh dầu, trợ lực hơi khí nén 2 dòng, Phanh cúp bô không
Phanh tay/ Dẫn động Cơ khí, tác động lên trục thứ cấp của hộp số, Phanh khi xả khôngTính năng động lực
học,
Tốc độ tối đa 110 (km/h),
Các hệ thống khác : Xe Tải 1T5 Hyundai 1.5 tấn H150 Porter Thành Công Ly hợp Đĩa ma sát khô, dẫn động
thủy lực, trợ lực chân không
Hệ thống lái Trục vít ecu-bi, trợ lực, thủy lực
Hệ thống treo Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
Máy phát điện 24V - 40AAc-quy 1x1V - 40Ah
Trang thiết bị tiêu chuẩn Hệ thống điều hòa Kính bấm điện
Giải trí CD, DVD, MP3, USB, SD Đèn sương mù
Khóa cửa trung tâm Dây đai an toàn 3 điểm
Trang bị sức mạnh cho xe tải 1.5 Tấn Hyundai Porter 150 Thành Công là động cơ dầu Turbo Diesel 2.5L CRDi
với công suất 130PS , dung tích xi lanh 2497cc, đi cùng với đó là hộp số sàn 6 cấp , mang tới sự linh
hoạt, bền bỉ và mạnh mẽ khi hoạt động, đồng thời xe cũng đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, giúp xe chạy tiết
kiệm nhiên liệu hơn và thân thiện với môi trường, phù hợp với quy định đăng kiểm của Cục đăng kiểm và Bộ
GTVT.
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