Xe Cẩu: xe cẩu hyundai hd110s gắn cẩu unic 340 7 tấn

Đánh giá: 5.0
hyundai-hd110s-gan-cau-unic-340-3 tấn 4
khúc,hyundai thành công hd110s 7 tấn gắn cẩu giá
xe hyundai hd110s gan cau unic 340 7 tấn ,
hyundai 110s gắn cẩu unic 544 5 tấn 4 khúc.
chuyên cung cấp các dòng xe gắn cẩu hyundai, chất
lượng giá tốt uy tín. hỗ trợ vay ngân hàng xe cẩu
hyundai hd110s gắn cẩu unic lên đến 80% tổng giá
trị xe

Chi tiết sản phẩm
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH, CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ ỬNG HỘ SẢN PHẨM
HYUNDAI HD110S GẮN CẨU UNIC.
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH : SỨC KHỎE THÀNH CÔNG VÀ THỊNH VƯỢNG.
Giới THIỆU NGẮN VỀ XE HYUNDAI HD110S GẮN CẨU UNIC.
Năm 2018 Hyundai THÀNH CÔNG có bước chuyển mình lớn và tích cực nhất, giành được vị trí tóp 1 trong
nghành oto phân khúc hyundai chính hãng và nhập khẩu, kể cả về các dòng xe du lịch và các dòng xe tải,
được Nhà máy hyundai hàn quốc ủy quyền hợp tác chuyển giao công nghệ lắp ráp và hoàn thành xe chính hãng,
được quản lí bởi các kĩ sư người hàn quốc tại việt nam.
Thương hiệu Thành Công Group đã có từ rất lâu và tạo nên 1 thương hiệu uy tín cho hyundai, nhiều khách
hàng sẽ nhắc đến xe tải Hyundai mighty 110S sản phẩm do chính hãng này lắp ráp và sản xuất. Và mới đây
nhất, ngoài việc thành công trong các sản phẩm xe du lịch thì Thành Công Group lại khẳng định vị thế của
mình khi hợp tác cùng Hyundai Hàn Quốc để sản xuất các dòng xe thương mại liên doanh ngay chính tại thị
trường Việt Nam, đây cũng chính là tin vui dành cho người dùng tại Việt Nam bởi giờ đây chúng ta có thể sử
dụng một sản phẩm xe tải Hyundai mighty 110S đạt chất lượng uy tín an toàn bên bỉ , an tâm cho người sử
dụng không khác gì một sản phẩm xe nhập khẩu nhưng với mức giá khá mềm.
Hyundai hd110s là 1 trong những lợi thể và dòng xe được HYUNDAI THÀNH CÔNG phát triển, được nhập khẩu 3
cục 100% từ nhà máy hyundai hàn quốc, lắp ráp hoàn thiện tại nhà máy HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM.

Trang bị sức mạnh cho Hyundai 110S là khối động cơ D4GA Diesel, 4 xi lanh thẳng hàng, với dung tích
3933cc, tạo nên công suất cực mạnh 140PS, giúp xe vận hành ổn định , mạnh mẽ, êm ái kể cả khi hoạt động
liên tục, trong thời gian dài.
Xe được trang bị tiêu chuẩn khí thải Euro4, mang tới sự thân thiện với môi trường, và giúp xe tiết kiệm
nhiên liệu đáng kể công nghệ phun dầu điện tử commonrail. Xe sử dụng hộp số sàn 5 tiến 1 lùi, giúp lái xe
điều khiển xe dễ dàng.
Thêm thiết kế an toàn hệ thống an toàn tiêu chuẩn theo xe khiến bất cứ lái xe nào cũng bị thuyết phục. Xe
trang bị phanh khí xả, giúp đổ đèo an toàn, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử
EBD. Ngoài ra xe còn được trang bị hệ thống điều hòa phanh theo tải trọng cực an toàn.
Động cơ D4GA, Diesel, 4kỳ, 4 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp, EU4
Dung tích công tác (cc) 3,933
Tỷ số nén 17.0:1
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) 103 x 118
Công suất cực đại (Ps) 140 / 2,700
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Momen xoắn cực đại (N.m) 372 / 1,400
D x R x C (mm) 6,630 x 2,000 x 2,300
Chiều dài cơ sở (mm) 3,775
Khoảng sáng gầm xe (mm) 230
Chiều dài đầu / đuôi xe 1,075 / 1,730
Vết bánh xe trước/sau 1,680 / 1,495
Số chỗ ngồi 3
Hệ thống truyền động
Ly hợp Đĩa đơn, ma sát khô
Hộp số Cơ khí 05 số tiến, 01 số lùi
Hệ thống lái Trục vít ecu-bi trợ lực thủy lực
Hệ thống treo trước/sau Phụ thuộc, lá nhíp hợp kim hình bán nguyệt, giảm chấn thủy lực
Hệ thống phanh trước/sau Trang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không
Trang thiết bị, tiện nghi
Hệ thống âm thanh Đài radio AM/FM + USB + ÃU
Điều hòa cabin Chỉnh tay
Cửa sổ chỉnh điện Có
Vô lăng Gật gù, trợ lực lái
Khóa cửa trung tâm Có
Thông số khác
Dung tích bình nhiêu liệu 100 lít
Tốc độ tối đa 119 km/h
Tiêu hao nhiên liệu 10,8 lít/100km
Thông số lốp 7.00R16
Chế độ bảo hành 1 năm hoặc 12.000km
Chế độ bảo dưỡng định kỳ
Phụ tùng thay thế chính hãng
Bảo hành bảo dưỡng, thay thế phụ tùng trên 30 đại lý chính hãng trên cả nước

HYUNDAI HD110S GẮN CẨU UNIC,
- Với thiết kế gắn cẩu unic 340 3 tấn 4 khúc và thiết kế cẩu unic 544 5 tấn 4 khúc, vận hành êm ái và rất
an toàn, cần cẩu thủy lực nhập khẩu trực tiếp 100% unic nhật bản.
Thông số kĩ thuật cần cẩu unic 340 3 tấn 4 khúc.
Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV344 có sức nâng lớn /tầm với theo thiết kế là 3030 kg/2,6 m và
480 kg/9,81 m, cặp chassi suốt từ đàu nhíp trước tới đuôi nhíp sau , cặp 3 lớp , 1 cây U DÀY 8 LY, cặp
trong, và 1 Cây V6 ly,
Màu sắc : đỏ
Hệ thống chuyên dùng đi kèm theo cẩu
Trang thiết bị an toàn:
Van giảm áp mạch dầu thủy lực
Van đối trọng xy lanh nâng hạ cần cẩu và thu vào/giãn ra cần cẩu
Van kiểm tra điều khiển bằng dẫn hướng cho xy-lanh chân chống đứng
Chỉ báo góc cần cẩu có chỉ báo tải
Then cài an toàn cho móc
Hãm tời bằng cơ tự động
Đồng hồ báo tải
Thông số kỹ thuật chung xe tải Hyundai Mighty 110S gắn cẩu unic 340 hoặc unic 500
Loại cabin Cabin lật
Công thức bánh xe 4×2
Số chỗ ngồi 03 người
Thông số về kích thước
Kích thước tổng thể DxRxC 6.630×2.000×2.270 (mm)
Kích thước lọt lòng thùng xe 4.360×2.050×500(mm)

Thông số về trọng lượng sau khi gắn cẩu
Trọng lượng bản thân 3.810 (kg)
Trọng lượng cho phép chở sau khi gắn cẩu 6300 (kg)
Tải trọng 110.000 (kg)
Hỗ trợ mua xe trả góp tới 80% giá trị xe
•
•
•
•
•
•

Hỗ trợ thủ tục ngân hàng, hồ sơ vay nhanh nhất
Không cần chứng minh thu nhập tài chính
Hỗ trợ dịch vụ đăng ký đăng kiểm tại tỉnh, làm biển Hà Nội
Hỗ trợ giao xe tận nhà
Cam kết giá tốt nhất thị trường
Gia lộc, giảm giá lấy may cho khách hàng
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Hãy liên hệ ngay với chúng tôi ngày hôm nay để được hỗ trợ mua xe tốt nhất: HOTLINE : 0902 30 32 77 . Mr
MINH.
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