Xe tải veam Hyundai New mighty HD700 7.1T

Chưa có đánh giá
xe tải Veam HD700 7 tấn động cơ Hyundai D4DB mạnh
mẽ

Thông tin sản phẩm
Giới thiệu chung về xe tải Veam HD700 7 tấn
Thương hiệu HYUNDAI nói chung và dòng xe tải Hyundai Mighty nói riêng đã khẳng định được tên tuổi trên
toàn thế giới. Mỗi một chi tiết dù là nhỏ nhất của dòng xe Mighty cũng được chăm chút tỉ mỉ từ thẩm mỹ đến
chất lượng. Và để đa dạng hóa các dòng sản phẩm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vận tải của khách hàng, VEAM
MOTOR đã nhập khẩu, lắp ráp và cho ra đời dòng sản phẩm đặc biệt mang tên xe tải Veam HD700. Với vẻ bề
ngoài gọn gàng, khỏe khắn; nội thất tiện nghi, sang trọng, ẩn chứa bên trong là khối động cơ Hyundai D4DB
mạnh mẽ với các tính năng nguyên bản ưu việt, hỗ trợ phanh khí xả. Xe tải Veam HD700 sẽ góp phần tăng thêm
lựa chọn tối ưu cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của VEAM MOTOR để đồng hành trên mọi chặng đường và
cùng đi tới thành công.

Ngoại thất xe tải Veam HD700 7 tấn.
Cabin của xe tải Veam HD700 7 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 Veam HD700 7 tấn.
Dòng sản phẩm xe tải Veam HD700 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

1 / 2

Xe tải veam Hyundai New mighty HD700 7.1T

Radio giải trí và thẻ nhớ
Tay lái gật gù có thể điều chỉnh theo tư thế ngồi.
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 3.9L công suất tối đa
130ps, 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 Veam HD700 7 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 Veam HD700 7 tấn
Nhãn hiệu
VEAM
Số loại
NEW MIGHTY
NEW MIGHTY MB
NEW MIGHTY TK
Tải trọng cho phép (Kg)
7160
7070
7060
Kích thước lòng thùng: DxRxC (mm)
4880x2060x380
5050x2060x700/1900
5050x2020x1900
Chiều dài cơ sở (mm)
4020
Công thức bánh xe
4x2
Cabin
Loại
Đơn - kiểu lật
Kích thước cabin: DxRxC (mm)
1630x2000x1800
Động cơ
Kiểu loại động cơ
Hyundai D4DB
Công suất max/Tốc độ vòng quay
130/2900
(Ps/vòng/phút)
Momen max/Tốc độ vòng quay (N.m/vòng/phút)
373/1800
Hệ thống truyền động
Ly hợp
1 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực
Hộp số
5 số tiến, 1 số lùi
Cầu chủ động
Cầu sau
Lốp xe
Số lốp trên trục: I/II/dự phòng
02/04/01
Cỡ lốp: I/II
7.50-16
Các thông số khác
Phanh khí xả
Tích hợp
Ắc quy
02 x 12V - 85Ah
Thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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