Xe tải hyundai: Xe tải 2,5 tấn 2t5 hyundai n250 thành công thùng mui bat 2500 kg và

Đánh giá: 5.0
giá xe tải hyundai N250 , hyundai thành công 2,5
tấn tải trọng 2500 kg, xe tải hyundai 1800 kg
n250, xe tải hyundai 2,5 tấn vào thành phố

Chi tiết sản phẩm
Xe tải hyundai N250 new mighty sản phẩm mới phân khúc mới xe tải nhẹ Hyundai
Xe tải Hyundai N250 có tải trọng 2.5 Tấn thùng mui bat, là dòng tải cao nhất trong phân khúc xe tải nhẹ.
Xe được sản xuất bởi Hyundai Motors Hàn Quốc, kết hợp với Thành Công Groups sản xuất tại Ninh Bình Việt
Nam, trên dây chuyền công nghệ chuyển giao trực tiếp từ nhà máy Hyundai Hàn Quốc, dưới sự kiểm soát chặt
chẽ của các kỹ sư hàng đầu về Ô tô Hàn Quốc , mang đến cho khách hàng tại Việt Nam nói riêng và Đông nam á
nói chung một sản phẩm xe tải nhẹ chất lượng chuẩn toàn cầu.
Do nhạp khẩu hoàn toàn 100% linh kiện và lắp ráp 3 cục nên Chất lượng của Hyundai N250 hoàn toàn tương
đồng với chất lượng xe nhập khẩu từ Hyundai Hàn Quốc KOREA , giá lại mềm hơn rất nhiều, do được sản xuất
tại Việt Nam, không phải chịu thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển…Xe được phân phối toàn Đông Nam á chứ
không chỉ riêng tại Việt Nam.
Nhãn hiệu : HYUNDAI NEW MIGHTY N 250
Thông số chung:
Trọng lượng bản thân : 2315

kG

Tải trọng cho phép chở : 1990
Số người cho phép chở : 3
Trọng lượng toàn bộ : 4500

kG

người
kG

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 5500 x 1930 x 2550

mm

Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 3500 x 1800 x 670/1580

mm

Động cơ được cung cấp sức mạnh cho xe Hyundai N250 là dòng động cơ mới nhất của Hyundai D4CB, với dung
tích động cơ là 2497cc, tạo nên công suất tối đa 130PS, sử dụng chất vật niệu nổ dầu Diesel D4CB ,4 kỳ, 4
xi lanh thẳng hàng, tăng áp. Giúp xe vận hành êm ái, mượt mà, ít hỏng hóc, tiết kiệm nhiên liệu và đặc
biệt thân thiện với môi trường khi tiêu chuẩn khí thải của xe là Euro4.
Xe sử dụng hộp số sàn 6 cấp 5 tiến 1 lùi giúp lái xe vận hành xe một cách dễ dàng.
Thể tích :

2497 cm3

Công suất lớn nhất /tốc độ quay :95.6 kW/ 3800 v/ph
Lốp xe " 6.50R16 /5.50R13.

Ngoại thất xe n250 " với 2 màu xanh và trắng chủ đạo, với lớp sơn luôn giữ được vẻ tươi mới theo thời
gian, không phai màu, bong, tróc cho dù bị ba đập, cọ xước. Vỏ xe được làm bằng thép chịu lực, chịu được
va chạm giúp xe ít móp méo và đảm bảo an toàn cho người trong xe,
nổi bật với đèn pha halogen siêu sáng, kết hợp với cụm đèn cảnh báo, đèn sương mù, xi nhan… giúp lái xe an
toàn. Logo Hyundai và lưới tản nhiệt nổi bật ở ngay trung tâm đầu xe. Gương chiếu hậu bao quát toàn bộ
thân xe, quan sát dễ dàng. Kính chắn gió với tầm nhìn rộng, quan sát
Nội thất N250 : xe cũng mang tới sự hài lòng cho người lái với nhiều tiện nghi. Xe được trang bị 3 ghế
ngồi bọc nỉ, êm ái giúp lái xe thoải mái kể cả khi lái nhiều giờ liền. Tablo ốp vân gỗ sang trọng với
những nút bấm được thiết kế hợp lý hài hòa. Các hộc đựng đồ được phân bổ hợp lý trên toàn khoang cabin
giúp đựng nhiều đồ hơn.
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Hệ thống điều hòa : công suất lớn là điểm mạnh của xe, làm lạnh cực nhanh, nhanh chóng
Hệ thống giải trí của xe bao gồm MP3/Audio/Raido/FM kết hợp với cổng kết nối USB, Jack cắm 3.0 giúp lái xe
có thể giải trí đa phương tiện trên mọi cung đường.Ngoài ra xe cũng trang bị màn hình hiển thị thông tin
xe tải 2.5 Tấn Hyundai N250 : đang được phân phối chính hãng tại Hyundai Thành Công với giá và chất lượng
tốt nhất. Quý khách mua xe tại công ty chúng tôi, ngoài những quyền lợi được hưởng từ nhà sản xuất với
chính sách bảo hành bảo dưỡng và phụ tùng thay thế chính hãng, khách hàng còn nhận thêm những ưu đãi như :
Hỗ trợ mua xe trả góp tới 80% giá trị xe,lãi xuất thấp ưu đãi, thủ tục đơn giản không cần thế chấp.Hỗ trợ
thủ tục ngân hàng, hồ sơ vay nhanh nhấtKhông cần chứng minh thu nhập tài chínhHỗ trợ dịch vụ đăng ký đăng
kiểm tại tỉnh, làm biển Hà NộiHỗ trợ giao xe tận nhàCam kết giá tốt nhất thị trường
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN : Mr : Minh. 0902 30 32 77.
Hỗ trợ tư vấn đóng thùng các loại inox, chuyên dùng chở gà chở gia cầm , bửng nâng , thùng mui bạt , thùng
kín..giá thành hợp lí và cạnh tranh, chất lượng tốt.
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