Xe tải Hyundai: Hyundai Mighty 75S 3.5 Tấn

Đánh giá: 5.0
Xe Tải 3.5 Tấn Hyundai Mighty 75S 3T5 Thành Công
- Số loại: New Mighty 75S - Tải trọng : 3.49 tấn
(Thùng bạt ) - Tải trọng: 3.49 tấn ( Thùng kín )
- Tổng tải 7 tấn - Vỏ trước 7.5 - R16 - Động cơ :
HYUNDAI D4GA - Thùng xe D x R x C: 4400 x 2050 x
1850 mm - Xuất sứ: HYUNDAI

Thông tin sản phẩm
Xe tải Hyundai Mighty 75S 3.5 Tấn vừa được cho ra mắt được hãng xe tải 3.5 tấn Hyundai hướng đến mục đích
là một chiếc xe tải thành thị đa dụng - đáp ứng mọi nhu cầu vận tải đường bộ giúp người dùng có thể kinh
doanh vận tải hàng hóa một cách linh hoạt và hiệu quả.

Chính vì thế mà Hyundai đã đặt ra mục tiêu thiết kế cho chiếc xe tải Hyundai 3T5 này là "Chất lượng và Độ
tin cậy". Điều này có nghĩa là giảm thiểu chi phí và gia tăng hiệu quả cho khách hàng nhờ tính linh hoạt,
khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó là sự bền bỉ và chi phí vận hành thấp chính
yếu tố mang lại sự yên tâm lớn cho khách hàng.
Kích thước thùng BẠT Hyundai Mighty 75S xe tải 3.5 tấn : 4460x2030x700/1830 mm
Kích thước thùng KÍN xe tải Hyundai Mighty 75S 3.5 tấn: 4460x2050x1830 mm
Sử dụng khối động cơ D4GA thế hệ mới nhất được tập đoàn Hyundai nghiên cứu sản xuất và áp dụng cho những
mẫu xe mới được sản xuất lắp ráp trong năm nay, đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4, dung tích xy-lanh 3.933cc, công
suất cực đại lên đến 103kW mạnh mẽ hơn, bền bĩ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Nội thất New Mighty 75S

Hyundai Mighty 75S 3T5 với thiết kế mới, chú trọng vào tính thực dụng, đem lại hiệu quả công việc cao.
Táp lô có bố cục gọn gàng, rõ ràng với thiết kế đơn giản trên tone màu đen trung tính. Vô lăng gật gù 2
chấu dễ dàng điều chỉnh giúp cho lái xe cảm thấy thoải mái nhất trong suốt cả chuyến đi dài.
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Ghế ngồi đệm hơi thoải mái, kích thước vừa vặn, ôm theo dáng người dùng có khả năng gập, điều chỉnh lưng
ghế phù hợp với tư thế ngồi của người lái giúp giảm bớt đi sự căng thẳng và mệt mỏi.

Ngoại thất New Mighty 75s

Những chiếc xe tải Hyundai đến từ Hàn Quốc đều mang đến ấn tượng cho người dùng nhờ vẻ ngoài cứng cáp xứng
tầm một chiếc xe tải chuyên dụng.
Mighty 75S xe tải 3.5 tấn nổi bật nhờ cụm đèn trước to bản đi kèm đèn xi-nhan, bên dưới là hốc đèn sương
mù hình tròn quen thuộc. Thêm một chút điểm nhấn bởi bộ lưới tản nhiệt lớn màu đen nằm ngay trung tâm đầu
xe.
Phần thân dài 3415 mm (75S) và 3775 mm (110S) cùng những đường nét thiết kế chắc chắn đi kèm bộ mâm 16
inch, gương chiếu hậu và tay nắm cửa được sơn màu đen nổi bật.
Phần đuôi xe tải 3.5 tấn trải dài được gia cố bằng thùng kim loại rất vững chắc, hai đèn hậu hình chữ nhật
tích hợp đèn báo rẽ hiện đại. Xe có cản sau cứng cáp với một thanh ngang kéo dài đẩy về sau giúp bảo vệ
phần đuôi xe hiệu quả.

Động cơ New Mighty 75S

- Hyundai Mighty 75S 3T5 được truyền sức mạnh nhờ vào cỗ máy D4GA 4.0L, Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh, bố trí
thẳng hàng, làm mát bằng nước, turbo tăng áp, có công suất tối đa 138 mã lực, mô men xoắn cực đại từ 372
Nm
- Khối động cơ này là thế hệ động cơ mới nhất được hãng xe Hyundai nghiên cứu trong suốt nhiều năm qua và
được sử dụng trên những mẫu xe tải Hyundai tại thị trường Hàn Quốc và những thị trường nước ngoài. Nay đã
được Hyundai Thành Công nhập khẩu và lắp ráp trên mẫu xe tải Hyundai 3T5 này.
- Kết hợp cùng hộp số 5 số tiến, 1 số lùi mang đến cho tài xế cảm giác lái chủ động trên mọi hành trình.
- Đạt chuẩn khí thải Euro 4 mạnh mẽ, bền bỉ, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

Hiệu suất xe tải 75S

2 / 4

Xe tải Hyundai: Hyundai Mighty 75S 3.5 Tấn

- Hệ thống giảm sốc treo cabin bán nổi giúp giảm rung sốc cho tài xế khi ngồi trên cabin bằng hệ thống hai
đệm cao su dầu của xe. Đây là cải tiến mang đến sự nhẹ nhàng và êm ái cho cabin xe tải 3.5 tấn.
- Khung chassi Hyundai Mighty 75S bằng thép siêu cứng được xử lý nhiệt và gia cố với các vít tán chịu lực,
thiết kế xoắn kết hợp uốn cong nâng cao sức mạnh của khung. Sự cải tiến này giúp cho trọng lượng xe nhẹ
hơn giúp nâng cao tải trọng chở hàng mà vẫn đảm bảo độ an toàn cho khung xe.
- Cabin Hyundai Mighty 3.5 Tấn làm bằng khung thép dày hấp thụ xung lực, đảm bảo an toàn lật một góc 50
độ giúp cho thợ sửa chữa có thể dễ dàng tiếp cận, kiểm tra và thay thế các chi tiết bên trong xe tải 3.5
tấn. Việc này giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho mỗi lần sửa chữa và bảo dưỡng.
Hyundai Thành Công cho ra mắt thị trường Việt Nam 2 dòng sản phẩm New Mighty 75S và 110S, qua đó mạng lại
cho khách hàng nhiều sự lựa chọn đa dạng về tải trọng .
New Mighty 75S đáp ứng bất kể các nhu cầu kinh doanh nào của bạn. Sự an toàn tin cậy là những đặc điểm nổi
bật của xe.

Thông số kỹ thuật chung xe tải Hyundai Mighty 75S 3.5 Tấn
Loại xe
Loại cabin
Công thức bánh xe
Số chỗ ngồi
Thông số về kích thước
Kích thước tổng thể DxRxC
Kích thước lọt lòng thùng xe
Chiều dài cơ sở
Vệt bánh xe trước/sau
Khoảng sáng gầm xe
Bán kính quay vòng tối thiểu
Thông số về trọng lượng
Trọng lượng bản thân
Trọng lượng toàn bộ
Tải trọng (Kg)
Động cơ
Model
Loại động cơ
Dung tích xilanh
Công suất động cơ max
Momen xoắn max
Hệ thống truyền động
Ly hợp
Hộp số
Hệ thống lái
Hệ thống treo trước/sau
Hệ thống phanh trước/sau
Trang thiết bị, tiện nghi
Hệ thống âm thanh
Điều hòa cabin
Cửa sổ chỉnh điện
Vô lăng
Khóa cửa trung tâm
Thông số khác
Dung tích bình nhiêu liệu
Tốc độ tối đa
Tiêu hao nhiên liệu

Xe tải
Cabin lật
4×2
03 người
6.170×2.000×2.250 (mm)
4.900×2.050×380 (mm)
3.415 (mm)
1.680/1.495 (mm)
235 (mm)
7,3 (m)
2.160 (kg)
7500 (kg)
3.900 ( Kín ) – 4.000 (Bạt) – 4.200 (Lửng)
D4GA
Diesel 4 kỳ 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí
nạp
3.933 (cm3)
140/2700 (PS/RPM)
38/1400 (Kg.m/rpm)
Đĩa đơn, ma sát khô
Cơ khí 05 số tiến, 01 số lùi
Trục vít ecu-bi trợ lực thủy lực
Phụ thuộc, lá nhíp hợp kim hình bán nguyệt, giảm chấn
thủy lực
Trang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không
Đài radio AM/FM + USB +ÃU
Chỉnh tay
Có
Gật gù, trợ lực lái
Có
100 lít
119 km/h
10,8 lít/100km
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Thông số lốp

7.00R16
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