Xe tải hyundai: Xe tải hyundai 3t5 hd75s thung mui bạt tải trọng 3490 kg

Đánh giá: 5.0
HYUNDAI NEW MIGHTY 75S-TMB , giá xe tải hyundai
hd75s 3,5 tấn thùng mui bat, xe hyundai 3t5 giá
tốt, bán xe hyundai 3500kg uy tín,

Chi tiết sản phẩm
THÔNG SỐ CHI TIẾT VÀ HÌNH ẢNH GIỚI THIỆU XE HYUNDAI HD75S 3,5 TẤN
Xe tải hyundai 3,5 tấn hd75s là dòng xe tải mang thương hiệu về chất lượng cũng như uy tín trên thị trường
xe tải, năm 2018 đáp ứng theo thông tư của chính phủ, về việc thay đổi tiêu chuẩn khí thải của các dong xe
tải nhập khẩu và láp ráp tại thị trường việt nam.
Đánh dấu bước ngoặt phát triển đáp ứng đầy đủ điều kiện cho dòng sản phẩm hyundai hiện tại,Hyundai thành
công là đơn vị sản xuất và lắp ráp độc quyền dòng xe tải hyundai trên toàn quốc, đã cho ra đời dòng xe
tải HYUNDAI chính hãng , được nhập khẩu 100% các linh kiện 3 cục từ nhà máy Hyundai Hàn Quốc.
Xe kế thừa và phát huy toàn bộ những tinh hoa của HD65 VS HD72 và khắc phục được toàn bộ những nhược điểm
của các dòng xe Hyundai trước đó tạo ra 1 chiếc xe hoàn mỹ.

Động cơ : của Xe tải Hyundai New Mighty 75S với dung tích xy lanh 3.933cc, công suất lớn nhất lên tới
130ps. Xe tải Hyundai New Mighty 75S được sử dụng động cơ theo tiêu chuẩn khi thải, vận hành êm ái , sử
dụng công nghệ phun dầu diện tử commonrail, tiết kiệm nhiên liệu.hỗ trợ việc tăng công suất máy động cơ
là Turbo tăng áp đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu, tiết kiệm được nhiên liệu vượt trội, không gây tiếng ồn,
tăng hiệu quả trong hoạt động, làm mát giải nhiệt động cơ bằng nước và nhớt đạt tiêu chuẩn.
Ngoại thất : xe tải Xe tải Hyundai hd75s 3490 kg 3,5 tấn thùng mui bạt - New Mighty 75S có cấu tạo rất
sang trọng và cứng cáp, logo được đặt chính giữa lưới tản nhiệt có khả năng hút gió và làm mát động cơ,
tiết kiệm nhiên liệu cao và tăng độ bền xe.
Tất cả các bộ phận cấu tạo bên ngoài ngoại thất xe hài hòa với nhau tạo điểm nhấn vô cùng tinh tế không
khác gì 1 chiếc xe hơi thời thượng. Với hệ thống đèn Halogen, cụm đèn pha, gương chiếu hậu, đèn xi
nhanh,.. được kết hợp với nhau, bố trí thuận tiện.
- Cụm đèn pha : sử dụng đèn Halogen có khả năng chiếu sáng cao giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc di
chuyển.
- Đèn sương mù : giúp Tầm nhìn quan sát được rõ hơn khi khách hàng di chuyển đường vào bên đêm, trời
sương mù hoặc trời mưa.
- Mặt galang xe :thiết kế độc đáo châu âu đầu gù ,Được gia công chắc chắn, mang tính thẩm mỹ cao, logo
Hyundai giúp tôn thêm vẻ đẹp mặt trước galang xe
Xe tải Hyundai New Mighty 75S với gương chiếu hậu bản rộng được điểu khiển hỗ trợ tối đa cho việc quan
sát.Cửa mở góc lớn 70 độ cho việt lên xuống dễ dàng.
NỘI THẤT : hyundai hd75s 3,5 tấn thiết kế rộng rãi thích hợp cho người á đông.
- Vô lăng lái : Vô lăng 2 chấu có trợ lực, rất nhẹ nhàng và tạo không gian thoáng thuận tiện việc quan
sát đồng hồ trên taplo.
- Bảng điều khiển trung tâm : Tích hợp rất nhiều thiết bị với rất nhiều chức năng như Radio, Fm, CD, châm
thuốc, điều khiển máy lạnh, gạt tàn thuốc tiện lợi.
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- Công tắc đèn : Xe tải Hyundai New Mighty 75S được sử dụng công tắc đèn tích hợp cả đèn chiếu sáng và đèn
xinhan tiện lợi.
- Đèn cabin : Đèn trên cabin xe được bố trí thuận tiện, lượng ánh sáng phát ra vửa đủ cho toàn bộ cabin.
- Gương chống chói : Tăng khả năng an toàn hơn trong việc di chuyển, dễ dàng quan sát được toàn bộ quãng
đường. - Tấm che nắng : Giúp khách hàng có thể quan sát rõ hơn đường đi và đảm bảo an toàn hơn.

Thông số chung: TẢI TRỌNG.
Trọng lượng bản thân : 3515

kG

-Tải trọng cho phép chở : 3490
-Trọng lượng toàn bộ : 7200

kGSố người cho phép chở : 3

người

kG

-Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 6420 x 2190 x 2890

mm

-Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 4410 x 2060 x 670/1845
-Khoảng cách trục : 3415

mm

mm

-Vết bánh xe trước / sau : 1680/1495

mm

-Công thức bánh xe : 4 x 2
-Nhãn hiệu động cơ: D4GA, Loại động cơ: sử dụng nhiên liệu diesel 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
-Thể tích : 3933 cm3
-Công suất lớn nhất /tốc độ quay : 103 kW/ 2700 v/ph
-Lốp xe : Lốp trước / sau:7.00 - 16 /7.00 - 16
-Với tải trong 3490 kg , Tổng tải trọng 7200 kg xe tải hyundai mighty hd75s phù hợp với bằng lái B2. Chi
phí BOT (phí dduowngwf bộ cũng được tính theo tải trọng xe)
THÙNG XE HYUNDAI HD75S 3490 KG.
Thùng: Quy Thùng bạt,
- Kích thước tổng thể : 6420 x 2190 x 2890 mm
- Kích thước lọt lòng : 4410 x 2060 x 670/1845 mm
- Đà dọc: sắt dập U 100 , 2 cây dày 3,5mm .
- Đà ngang: sắt dập U 80, 13 cây dày 3 mm
- Vách ngoài : INOX 430
- Vách trong : tôn kẽm 0,8 mm
- Sàn : kẽm dày 3 ly.
- Bản lề

: sắt kẽm

- Lường thùng kẽm dập 3,5 ly
- Khung xương : kẽm hộp
- Vè : Inox theo xe.
- Cản sau, cản hông : inox theo xe
- Có gắn đèn hông theo xe.
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- Tay

khóa con tôm loại lớn.

- NGOÀI RA CHÚNG TÔI : nhận tư vấn thiết kế đóng thùng theo yêu cầu, đóng thùng chở gà chở heo, gia súc
gia cầm,thùng bửng nhôm, inox các loại.
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 80% tổng giá trị xe,
gọn, lãi xuất thấp, ưu đãi.

không yêu cầu thế chấp , thủ tục đơn giản , nhanh

mọi chi tiết xin liên hệ : 0902 30 32 77. Mr Minh.
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