HD120SL thùng lửng - Xe tải 8 tấn thùng lửng

HD120SL thùng lửng dài 6m3 - Hyundai 8 tấn

HD120SL thùng lửng, xe tải thùng lửng 8 tấn, 8 tấn thùng lửng, xe tải 8 tấn, hyundai 8T, xe tai 8t, giá xe
tải, thùng dài 6 mét 3

Đánh giá: Chưa có đánh giá

Hỏi về sản phẩm này

Mô tả
Xe tải Hyundai HD120sl thùng lửng với tải trọng hàng hóa 8.5 tấn thùng dài 6.3 mét do Nhà máy Đô Thành lắp
ráp ra mắt trị trường chính thức bán vào tháng 11/2017 tại Đại lý Xe tải Hyundai chúng tôi. Sau đây xin
gửi đến quý khách bảng thông số Kỹ thuận cơ bản, để có báo giá chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ,
hân hạnh được phục vụ quý khách

Mục lục
Thông số kỹ thuật Xe tải 8 tấn HD120SL thùng lửng dài 6.32 mét
Quy Cách Thùng Mui Bạt ( Xe Tải Huyndai 8 Tấn HD 120SL Đô Thành Thùng Lửng Dài 6m3)
Giới thiệu chương trình trả góp
Khi đến với Đại Lý Xe Tải Hyundai Vũ Hùng, Quý khách sẽ hài lòng với :
Thông tin liên hệ tư vấn

Thông số kỹ thuật Xe tải 8 tấn HD120SL thùng lửng dài 6.32 mét
Loại xe
Số loại
Số người cho phép chở (người)
Thông số về trọng lượng
Trọng lượng bản thân (kg)
Phân bố : - Cầu trước (kg)
- Cầu sau (kg)
Tải trọng cho phép chở (kg)

Xe ô tô tải
DO THANH MIGHTY HD120SL 6M3
03
3455
1790
1665
8350
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Trọng lượng toàn bộ (kg)
Thông số về kích thước
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao (mm)
Kích thước lòng thùng hàng (mm)
Khoảng cách trục (mm)
Vết bánh xe trước / sau (mm)
Thông số khác
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
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
Tiêu hao nhiên liệu

12000
8245 x 2200 x 2310
6340 x 2050 x 480/_
4735
1650/1495
2
4 x 2
Diesel
D4DB
4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
3907 cm3
96 kW/ 2900 v/ph
02/04
8.25 - 16 /8.25 - 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
12.5 lít/100km (chạy ở đường hỗn hợp vận tốc trung
bình 60-70 km/h, tải trọng 8.5 tấn)

Ghi chú
Thành bên thùng hàng có bố trí cửa xếp, dỡ hàng;
– Khi sử dụng toàn bộ thể tích thùng xe để chuyên chở thì chỉ được chở các loại hàng hóa có khối lượng
riêng không vượt quá 394 kg/m3;
– Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá

Quy Cách Thùng Mui Bạt ( Xe Tải Huyndai 8 Tấn HD 120SL Đô Thành Thùng Lửng Dài 6m3)
Tên chi tiết
Độ Dày
Sàn xe bằng sắt - 304 dập sóng
1.2 li
Đà dọc bằng sắt - U 100
4 li
Đà ngang bằng INOX - U 80
3 li
Trụ giữa bằng sắt - U 120
4 li
Trụ góc bằng sắt - U 100
4 li
Khung xương bằng sắt hộp vuông 40 x 1,2 li
40
Kèo bạt bằng kẽm phi 27
1,2 li
Ốp bao đà bằng sắt
2 li

Số lượng
1 tấm
2 cây
15 cây
4 cây
4 cây

10 cây
2 cây
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Thùng mở 06 bửng hông, 01 bửng sau ( Xe Tải Huyndai 8 Tấn HD 120SL Đô Thành Thùng Lửng Dài 6m3 )
Bửng hông bằng sắt 40 x 80
1,2 li
7 bửng
Ống tròn cột dây bạt bằng sắt, phi 8 zem
6 cây
6
Vách ngoài INOX 430 chẵn sóng.
8 zem
7 tấm
Vách trong tôn kẽm phẳng
8 zem
7 tấm
Bản lề bằng sắt
3 li
22 cái
Bên trong lớp cách nhiệt dày
4 li
7 tấm
Móc bạt bằng nhôm
30 cái
2 cửa sau
Bên trong bằng tôn kẽm phẳng
8 zem
2 tấm
Bên ngoài INOX 430 chẵn sóng
8 zem
2 tấm
Bên trong lớp cách nhiệt
4cm
2 tấm
Bản lề bằng INOX dày x 4 chiếc
3 li
4 chiếc
Tay khóa cửa bằng INOX
2 chiếc
Ống tròn khóa cửa INOX phi 27
1,2 li
2 cây
Lớp cao su viền bên ngoài bảo vệ
cửa xe
Vè chắn bùn INOX dày 8 zem
8 zem
2 bộ
khóa thùng xe tải ( khóa tôm) bằng 18 chiếc
INOX
Cản sau bằng sắt 40 x 80
1,2 li
1 bộ
Cản hông bằng INOX 25 x 50
1,2 li
2 bộ
Rive bắn thùng bằng nhôm 5 x 12 mm
200 chiếc
Bạt liền 1 tấm
1 bộ
Công thợ
Tổng cộng chi phí làm thùng xe: 40.000.000 ( triệu đồng )

Giới thiệu chương trình trả góp
Đối tượng được sử dụng dịch vụ mua xe trả góp tại Đại Lý Xe Tải Hyundai
Doanh nghiệp: Những người có khả năng sử dụng tiền để kinh doanh sinh lời nhiều hơn là tỷ lệ lãi
suất tiền cho vay của ngân hàng.
Cá nhân: Những người rất cần sử dụng xe, sẽ có đủ tiền mua xe trong một tương lai gần nhưng hiện tại
chưa tập trung đủ tiền để mua xe trả thẳng.
Thủ tục mua xe tải Huyndai trả góp
Đối với cá nhân mua xe tải Hyundai trả góp
Chứng minh thư nhân dân.
Hộ khẩu.
Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe tải Hyundai trả góp
Giấy phép thành lập.
Giấy phép đăng ký kinh doanh.
Khi quý khách chọn lựa dịch vụ MUA XE TRẢ GÓP của Đại Lý Hyundai, bạn sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần
quà hấp dẫn, chương trình giảm giá đặc biệt. Nhằm mong muốn tạo điều kiện để quý khách hàng dễ dàng sở hữu
sản phẩm công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ trả góp với lãi suất thấp nhất. Liên hệ ngay để được tư vấn.

Khi đến với Đại Lý Xe Tải Hyundai Vũ Hùng, Quý khách sẽ hài lòng với :
1. Giá cả hợp lý – Chất lượng đảm bảo – Thủ tục nhanh và đơn giản.
2. Phong cách phục vụ chuyên nghiệp cuẩ đội ngũ CB – CNV trình độ tay nghề cao, nhiệt tình luôn sãn sàng
vì lợi ích của khách hàng .
3. Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh gọn với lãi suất ưu đãi thất (Vay tới 80% – 90% trị giá xe)
4. Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng chuyên nghiệp
5. Phụ tùng chính hãng .
6. Dịch vụ đăng ký, đăng kiểm, cải tạo đóng thùng.

Thông tin liên hệ tư vấn
Đừng quên liên hệ với Chúng tôi để được khuyến mãi ngay 15 triệu thuế trước bạ!
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HYUNDAI VŨ HÙNG - PHẠM ĐẠT 0937 23 28 29
Video thực tế xe tải HD120SL 8 tấn

Xem thêm bài viết
Có nên mua xe tải HD120SL
Hình ảnh xe tải HD120SL chính xác nhất

Nhận xét
Thứ ba, 27 Tháng 2 2018
Ngôi sao xe nâng tải Hyundai cùng với HD99 6.5 tấn giá mềm hơn tầm 675 triệu
Nguyễn Hoàng
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