Hyundai Sài Gòn

HD99 thùng mui bạt

xe tải hd99, đô thành hd99, xe tải 6.5 tấn, xe tải hyundai 6t5
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Chi tiết sản phẩm

Xe Tải Hyundai HD99 6,5 Tấn

Xe hyundai đô thành hd99 6t5 là dòng sản phẩm mới nhất của nhà máy hyundai đô thành cung cấp ra thị trường
tại thời điểm hiện tại, xe hd99 6,5 tấn là thiết kế trên nền xe hyundai hd72 3,5 tấn của hyundai sử công
nghệ mới (máy Cơ) do nhu cầu chở hàng quá tải của khách hàng, công ty chung tôi đưa ra dòng sản phẩm xe
tải 6.5 tấn hd99 hyundai đô thành để đáp ứng kịp thời nhu cầu chở hàng hóa và tải trọng cao hiệu quả hơn.

Thông số kỹ thuật Xe tải hyundai hd99 thùng mui bạt - 6.5 tấn
TRỌNG LƯỢNG
Trọng lượng toàn bộ (kg)
Tải trọng (kg)
Trọng lượng bản thân (kg)
Số chỗ ngồi (người)
Dung tích thùng nhiên liệu (lít)
KÍCH THƯỚC
Vệt bánh xe (Trước/Sau) (mm)
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm)
Chiều dài cơ sở (mm)
Khoảng sáng gầm xe (mm)
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9900
6500
2520
03
100
1650/1495
6570 x 2000 x 2300
3735
205
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ĐỘNG CƠ
Kiểu động cơ
Loại
Dung tích xilanh (cc)
Công suất lớn nhất (rpm)
Momen xoắn lớn nhất
Kiểu hộp số
HỆ THỐNG PHANH
Phanh trước
Phanh sau
Phanh tay/Dẫn động
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC
Tốc độ tối đa (km/h)
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m)
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%)
CÁC HỆ THỐNG KHÁC
Ly hợp
Hệ thống lái
Hệ thống treo
Máy phát điện
Ắc-quy
Cỡ lốp/Công thức bánh xe
TRANG THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN
Hệ thống điều hòa
Giải trí CD, DVD, MP3, USB, SD
Khóa cửa trung tâm
Khóa nắp thùng dầu
Kính bấm điện
Đèn sương mù
Dây đai an toàn 3 điểm
Thanh che mưa bên tài/bên phụ

D4DD
4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp
3907
140/2800
373/1600
M035S5, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi
Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không
Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không
Cơ khí, tác động lên trục thứ cấp của hộp số
74.48
6.9
23.7
Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực
Trục vít ecu-bi, trợ lực, thủy lực
Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
24V – 50A
2x12V – 85Ah
7.50 – 16 / 4x2R

Giới thiệu các loại thùng xe HD99 6,5 tấn của hyundai đô thành
Dòng xe Hyundai HD99 6,5 tấn được thiết kể theo nhiều kiểu, dạng thùng khác nhau để đáp ứng nhu cầu chở
hàng của khách hàng

1.
2.
3.

xe tải hyundai hd99 6,5 tấn thùng mui bạt (D x R x C) : 4980 x 2050 x 1850 mm
xe tải đô thành 6.5 tấn hd99 thùng kín (D x R x C) : 4980 x 2050 x 1870 mm
xe 6t5 hd99 hyundai đô thành thùng lửng (D x R x C) : 4980 x 2050 x 380 mm

quý khách hàng có thể yêu cầu loại thùng và thay đổi chất liệu thùng chúng tôi sẽ đóng thùng theo yêu cầu
nhưng không được thay đổi kích thay đổi thay bản vẽ mà cục đăng kiểm việc nam cấp cho đòng xe tải đô thành
HD99 6,5 tấn cho chúng tôi giá cả tùy theo nhu cầu mà khách hàng chọn và giá cả hợp lý nhất của dòng xe
tải 6.5 tấn hyundai HD99 đô thành.

Chương trình hỗ trợ trả góp khi mua xe tải hyundai đô thành hd 99 6,4 tấn

Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua xe tải 6t5 hd99 hyundai đô thành để kinh doanh vận tải mà chưa đủ tài
chính nguồn tài chính thì quý khách hàng đừng phân vân hay do dự hãy đến với chúng tôi để được hỗ trợ 80%
giá tri xe khi mua xe tải hyundai hd99 đô thành 6.5 tấn tại công ty chúng tôi.

Khi đến với HYUNDAI ĐÔ THÀNH Quý khách sẽ hài lòng với :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giá cả hợp lý – Chất lượng đảm bảo – Thủ tục nhanh và đơn giản.
Phong cách phục vụ chuyên nghiệp cuẩ đội ngũ CB – CNV trình độ tay nghề cao, nhiệt tình luôn sãn
sàng vì lợi ích của khách hàng .
Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh gọn với lãi suất ưu đãi thất (Vay tới 70% – 80% trị giá xe)
Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng chuyên nghiệp
Phụ tùng chính hãng .
Dịch vụ đăng ký, đăng kiểm, cải tạo đóng thùng ….
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tien cho
Thứ tư, 13 Tháng 9 2017
Xe Tải HD 120S 8,5 Tấn Hyundai Đô Thành Xe tải HD120 Giá xe tải hd120s 8.5 tấn 730 triệu chưa bao
gồm các chi phí khác, quý khách vui lòng gọi để nhận báo giá chi tiết Đô Thành HD120S

Thứ hai, 11 Tháng 9 2017
Xe tải Hyundai HD99 6,5 Tấn Nằm trong phân khúc dòng xe nâng tải của Hyundai, với tải trọng hàng hoá
là 6,5Tấn, tổng tải trọng của xe 9.990 kg.
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