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Xe tải Hyundai HD99Z lên tải tải trọng 8.25 tấn

xe tai hyundai, xe tai hd99z, hd99z 2017, xe tai hyundai hd99z, xe tai hyundai do thanh, hd99z thung mui
bat
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá

Hỏi về sản phẩm này
Nhà sản xuấtHyundai

Xe tải
Chi
tiết
Hyundai
sản phẩm
8 tấn Đô Thành là một sản phẩm cuối cùng của dòng Hyundai HD72 nâng tải trong năm 2017
này,và cũng là loại xe Hyundai nâng tải cuối cùng có thể nâng tải được trong phân khúc Hyundai 3,5 tấn
nâng tải. Sản phẩm sắp tới của Đô Thành có thể sẽ được đặt tên là Hyundai HD99Z với tổng tải trọng 12
tấn,và tải trọng cho phép chở với thùng kín là 8 tấn và thùng mui bạt là 8,25 tấn.

Thời gian xe HD99Z Đô Thành được đưa tới tay người sử dụng sẽ là trung tuần tháng 9 này. Hứa hẹn sẽ là
dòng sản phẩm đáp ứng được tối đa nhu cầu sử dụng vận tải của các doanh nghiệp cá nhân trong thị trường
cuối năm đầy sôi động này.
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Chiếc xe tải Hyundai HD99Z Đô Thành thuộc dòng Hyundai thế hệ mới,tích hợp nhiều tính năng ưu việt,công
nghệ hiện đại,tối ưu hóa thiết kế,giúp cho chiếc xe đạt được giá trị khai thác cao trong việc chuyên chở
hàng hóa,phù hợp với mọi địa hình,khí hậu thất thường như nước ta.
Chiếc HD99Z Đô thành này về cơ bản thì không khác gì dòng sản phẩm anh em HD99,nhưng nó được xem là dòng
nâng tải về HIỆU SUẤT. Mang trên mình những đột phá mới về công nghệ giúp tăng tuổi thọ động cơ,vận hành
ổn định,đặc biệt là mức tiêu hao nhiên liệu được giảm đến 7% so với trước. Xe tải Hyundai HD99Z được đảm
bảo tối đa tính hiệu quả công việc.
Ngoại thất xe Đô Thành HD99Z được trang bị kính chiếu hậu với thiết kế hỗ trợ tối đa khả năng quan sát góc
mù phía trước và bao quát phía sau,chùm đèn pha kép sếp chồng giúp tăng khả năng chiếu sáng tối đa,kết
hợp với cụm đèn sương mù và đèn xi nhan tạo nên độ an toàn cao trong mọi điều kiện địa hình thời tiết xấu.
Chassi của xe được thiết kế mạnh mẽ với cấu trúc hình học dạng U,cùng các thanh dầm ngang được kết nối
bằng đinh tán chịu nhiệt, vật liệu thép cường độ cao gấp 1,25 lần so với các dòng xe hiện nay đang sử
dụng.
Mẫu thiết kế mới,kiểu dáng khí động lực học với hơn 100 chức năng thông minh giúp người lái có cảm giác
thoải mái và an toàn trên từng cây số di chuyển.
Về nội thất xe tải Hyundai HD99Z được thiết kế rộng rãi,tiện nghi cao cấp,hệ thống điều hòa 2 chiều công
suất cao,làm mát nhanh và sâu,giúp người ngồi trên xe thoải mái ngay khi bật công tắc khởi động điều hòa.
Đồng hồ thông minh trên tap lô được trang bị mà hình hiển thị đa chức năng,giúp người lái kiểm soát được
toàn bộ hệ thống trên xe khi tham gia giao thông.
Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai HD99Z Đô Thành
oại phương tiện :
Ô tô tải (có mui)
Xuất xứ :
Việt Nam
Cơ sở sản xuất :
Công ty cổ phần ôtô Đô Thành
Địa chỉ :
ấp Đất Mới, Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh
Đồng Nai
Thông số chung:
Trọng lượng bản thân :
3285 kg
Tải trọng cho phép chở :
8.250 kg
Số người cho phép chở :
3
Trọng lượng toàn bộ :
11890 kg
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :
6850 x 2190 x 2970 mm
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi
4980 x 2050 x 670/1850 mm
téc) :
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Khoảng cách trục :
Vết bánh xe trước / sau :
Số trục :
Công thức bánh xe :
Loại nhiên liệu :
Động cơ :
Nhãn hiệu động cơ:
Loại động cơ:
Thể tích :
Công suất lớn nhất /tốc độ quay :
Lốp xe :
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:
Lốp trước / sau:
Hệ thống phanh :
Phanh trước /Dẫn động :
Phanh sau /Dẫn động :
Phanh tay /Dẫn động :
Hệ thống lái :
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :
Ghi chú:
Xe được bảo hành 2 năm hoặc 100 000 Km tùy theo điều
khách.

Nhận xét
Thứ sáu, 27 Tháng 7 2018
Xe chạy êm
Dịch vụ tốt
Nhân viên nhiệt tình

Nguyễn Hoàng
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3735 mm
1650/1495 mm
2
4 x 2
Diesel
D4DB
4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
3907 cm3
96 kW/ 2900 v/ph
02/04/—/—/—
7.50 – 16 /7.50 – 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 khí có trợ lực thuỷ lực
Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá
kiện nào đến trước,tạo điều kiện bảo hành tối đa cho

