Xe tải Hyundai: Xe tải Hyundai HD88 5 tấn

Chưa có đánh giá
là dòng xe nâng tải từ xe tải Hyundai HD65

Thông tin sản phẩm
Giới thiệu chung về xe tải Hyundai HD88 5 tấn.
Xe tải Hyundai HD88 5 tấn là dòng xe nâng tải từ Xe tải Hyundai HD65. Đây là dòng xe được nhà máy Hyundai
Đô Thành sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tải trọng hàng hóa của ngành vận tải. Với tải trọng cao hơn sẽ có
nhiều lựa chọn hàng hóa hơn, giá cước sẽ tăng đồng thời chi phí đầu tư ban đầu chỉ bằng chiếc xe 2.5 tấn
trước đây. Xe vẫn được giữ nguyên cấu hình của dòng xe tải Hyundai HD65 2.5 tấn sử dụng động cơ D4DB-d
3.9L công suất tối đa 120 PS.

Ngoại thất xe tải Hyundai HD88 5 tấn.
Cabin của xe tải Hyundai HD85 5 tấn được thiết kế theo tiêu chuẩn khí động lực học truyền thống của
dòng Mighty, được tôi luyện bằng vật liệu thép chịu nhiệt cứng cáp, tăng thêm độ an toàn cho xe đồng
thời được phủ lớp sơn tĩnh điện giúp cabin xe bền hơn và tăng độ thẩm mỹ cho xe.
Hệ thống gương chiếu hậu phục vụ tốt mọi góc nhìn, đồng thời hệ thống sấy kính điện giúp tài xế quan
sát tốt không bị nhòe nước khi đi trời mưa.
Mặt nạ và logo Hyundai thiết kế tỉ mỉ và đẹp mắt.
Hệ thống đèn halogan được thiết kế lớn và đứng tăng độ sáng cho xe khi đi buổi tối.
Góc mở cửa rộng giúp dễ dàng lên xuống.

Nội thất của xe tải Hyundai HD85 5 tấn.
Dòng sản phẩm xe tải Hyundai 5t cung cấp cho người sử dụng các loại Cabin an toàn nhất và thuận tiện nhất.
Không chỉ mang đến thoải mái cho người lái xe khi làm việc. Các thiết bị được thiết kế dạng uốn cong và
cách bố trí các công tắc trên bảng điều khiển mang lại sự tiện dụng khi điều khiển. Cửa cabin và tay nắm
cửa được tối ưu vị trí để tiện lợi và dễ dàng khi sử dụng. Cabin có trang bị hệ thống chiếu sáng, nội thất
bên trong rộng rãi. Phương châm của Hyundai là luôn luôn được đặt sự thoải mái và thuận tiện cho người lái
xe lên hàng đầu. Được trang bị đầy đủ các thiết bị tiện nghi như:
Điều hòa nhiệt độ
Radio giải trí và thẻ nhớ
Tay lái gật gù có thể điều chỉnh theo tư thế ngồi.
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Ghế bọc simili cao cấp có thể điều chỉnh theo tư thế ngồi.
Các hộc đựng đồ tiện dụng
Nhựa thiêt kế tablo cao cấp.
Kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm điều khiển từ xa.

Động cơ và hiệu suất.
Động cơ cầu hộp số được được nhập khẩu từ tập đoàn Hyundai Hàn Quốc D4DB-d 3.9L công suất tối đa
120ps, cầu hộp số Dymos đồng bộ. Giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.
Hệ thống khung gầm được tạo ra từ thép cứng cáp nhập khẩu từ Hàn Quốc giúp xe chịu tải trọng cao.

Công ty cổ phần Nam Phong đơn vị phân phối nhập khẩu xe chuyên nghiệp và uy tín cam kết.
Giao xe tải Hyundai HD88 5 tấn đúng thời gian
Đóng thùng theo đúng tiêu chuẩn hoặc yêu cầu khách hàng.
Bán hàng đúng giá chất lượng phục vụ tốt nhất.
Chế độ bảo hành bảo dưỡng tốt nhất cho quý khách.
Hân hạnh được phục vụ và đón tiếp quý khách. Liên hệ Mr THANH | 0915748448
Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai HD88 5 tấn nhập khẩu.
Trọng lượng
Trọng lượng
8500
toàn bộ (kg)
Tải trọng (kg) 4800
Trọng lượng bản 2370
thân
Số chỗ ngồi
3
(người)
Dung tích thùng 100
nhiên liệu
(lít)
Kích thước/Dimention
Vết bánh xe
1665/1495
(Trước/Sau)
(mm)
Kích thước tổng 6010x 2000 x
thể (D x R x C) 2240
(mm)
Chiều dài cơ sở 3375
(mm)
Khoảng sáng gầm 200
xe (mm)
Động cơ - Truyền động
Kiểu động cơ
D4DB-d
Loại
4 kỳ, 4 xi lanh
thẳng hàng,
phun nhiên liệu
trực tiếp
Dung tích xi
3907
lanh (cc)
Công suất lớn 120/2900
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nhất (rpm)
Momem xoắn lớn 294/2000
nhất
Hệ thống phanh
Phanh trước
Tang trống,
thủy lực 2
dòng, trợ lực
chân không
Phanh sau
Tang trống,
thủy lực 2
dòng, trợ lực
chân không
Phanh tay/ Dẫn Cơ khí, tác
động
động lên trục
thứ cấp của hộp
số
Phanh khi xả
Lựa chọn thêm
Tính năng động lực học
Tốc độ tối đa 68.6
(km/h)
Bán kính quay 6.2
vòng nhỏ nhất
(m)
Khả năng vượt 23,9
dốc lớn nhất
(%)
các hệ thống khác
Ly hợp
Đĩa ma sát khô,
dẫn động thủy
lực, trợ lực
chân không
Hệ thống lái
Trục vít ecubi, trợ lực,
thủy lực
Hệ thống treo Phụ thuộc, nhíp
lá, giảm chấn
thủy lực
Máy phát điện 24V - 40A
Ac-quy
2x12V - 90Ah
Cỡ lốp/ Công
7.50 - 16 /
thức bánh xe
4x12R
Trang thiết bị tiêu chuẩn
Hệ thống điều Kính bấm điện
hòa
Giải trí CD,
Đèn sương mù
DVD, MP3, USB,
SD
Khóa cửa trung Dây đai an toàn
tâm
3 điểm
Khóa nắp thùng Thanh che mưa
dầu
bên tài/ phụ
Trang thiết bị lực chọn thêm
Thanh che mưa Còi báo giọng
bên tài/ phụ mã đôi
crom
Ốp trang trí
Phanh khí xả
kính chiếu hậu
mạ crom
Ngoài ra chúng tôi còn phân phối các dòng xe như: xe tai veam, xe tai hyundai, xe tai jac, xe tai daewoo,
dau keo daewoo...
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