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Xin giới thiệu đến Quý Khách dòng xe tải được yêu chuận nhất hiện nay là dòng xe tải Hyundai hd65 2t5
thùng mui bạt đang được nhiều khách hàng lựa chọn với nhiều điểm vượt trội . Xe tải hyundai hd65 được nhà
máy ĐÔ THÀNH nhập khẩu tại tập đoàn Hyundai HÀNG QUỐC (hàng 3 cục) chassis sắc xi, động cơ, ca bin.và được
lắp ráp dây chuyền theo công nghệ 100% của HÀNG QUỐC đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng hoá của Việt Nam ngày
càn cao sử dụng xe tải Hyundai quý khách nên yên tâm chất lượng và độ an toàn.
Hình ảnh đời thực cua hd65 thùng mui bạt
THÔNG SỐ CHUNG XE TẢI HYUNDAI HD65 Thùng Bạt
Trọng lượng bản thân
3050 kg
Tải trọng cho phép
1750 kg
Tải trọng toàn bộ
4995 kg
Phân bố:Cầu trước
1570 kg
Cầu sau
1450 kg
Số người cho phép chơ
3
Kích thước xe:Dài x Rộng x cao
6120 x2065 x2970 (mm)
Kích thước lòng thồng: Dài x Rộng x cao
4400x2050 x1800 (mm)
Khoản cách trục
3735 (mm)
Vết bánh xe trước/sau
1650/1495 (mm)
Số trục
2
Công thức bánh xe
4 x 2
Loại nhiên liệu
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ĐỘNG CƠ XE TẢI HYUNDAI HD65 thùng Bạt
Nhãn hiệu động cơ
Loại động cơ
Thể tích
Công suất lớn nhất/tốc độ quay
Lốp xe tải Hyundai HD99
Số lượng lốp trên trục 1,2,3,4
Lốp trước/sau
HỆ THỐN PHANH HYUNDAI HD65
Phanh trước
Phanh sau
Phanh tay
Hệ Thống Lái HyunDai HD65
Kiểu tợ lực
Ghi chú

D4DB
4 kỳ , 4 xi lanh thăng hàng tăng áp
3568 Cm3
74 kW/2400 v/p
02/04/---/---/--7.00 – 16 /7.00 - 16
Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không
Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không
Tác động lên hệ thống truyền lực /cơ khí
Trục vít - ê cu bi /cơ khia có trợ lực thuỷ lực
Trục vít – ê cu bi /cơ khí có trợ lực thuỷ lực

Góc mở cửa rộng tạo cảm giác thoải mái khi lên xuống.

Gương chiếu hậu có hệ thống sấy kính điện giúp nhìn rõ hơn vào ban đêm hay điều kiện thời tiết xấu
có mưa

Cầu thang lên xuống an toàn

Hệ thống đèn pha đen xi nhan MRF ( Multi Focus Reflection) hiện đại giúp góc chiều rộng hơn, ánh
sáng tốt hơn, điều chình hợp lý hơn với từng điều kiện địa hình
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Động cơ Hyundai hd65 Thùng mui bạt

Động cơ xe tải Hyundai hd65 thùng mui bạt Xe tải hyundai hd65 được sử dụng động cơ D4BB có torbo tăng áp
dung tích xi lanh 3563 cm3 công suất 130 mã lực ,làm mát động cơ bằng dung dịch nước,xe được sư dụng bơm
dầu điện tử tiết kiệm được nhiên liệu mà công suất phát ra là tối ưu nhất.
Hỗ trợ khi mua xe

đến với chống tôi quý khách có thể linh động trong vấn đề thanh toán khi mua xe thông qua 2 hình
thức ngân hàng hay tiền mặt
Nếu bạn đang phân vân không đủ tài chính bạn đừng ngừng ngại hãy đen với công ty Vũ Hùng Chỉ với 20%
giá trị xe bạn đã có thể mua được chiếc xe để kinh doanh Công ty chúng tôi có liên kết với các ngân
hàng mang đến nhiều sự lựa chọn và ưu đãi tốt nhất cho khách hàng
đối với khách hàng cá nhân chỉ cần :Giấy Chứng Minh Nhân Dân ,Hộ Khẩu ,giấy đăng ký kết hôn (nếu đã
kết hôn)
Đối với khách hàng Doanh nghiệp:Giấy phép Kinh Doanh ,Báo cáo tài chính ,Báo cáo thuế ,một số đơn
đầu ra đầu vào.
Khi đến với công ty Vũ Hùng Quý khách hàng sẽ hài lòng với ;

Giá cả hợp lý - chất lượng đảm bảo - thủ tục nhanh và đơn giản
Phong cách phục vụ chuyên nghiệp của đội ngủ CB-CNV trình độ tay nghề cao,nhiệt tình luông sẵn sàng
vì lwoij ích của khách hàng.
Dịch vụ bảo hành bảo dương chuyên nghiệp
phụ tùng chính hãng
Dịch vụ đăng ký , đăng kiểm ,cải tạo đóng thùng..v.v.
Để đặt mua xi liên hệ :0966694414 or 0899488015
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Nhận xét
Thứ hai, 25 Tháng 9 2017
Xe tải Hyundai HD65 tải trọng 2,5 tấn được nhập khẩu từ Hyundai Hàn Quốc, Quý khách mua xe trả góp
hỗ trợ vay vốn đến 80% giá trị xe HD65.
Nguyên Hyundai
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