Xe tải 3 tấn rưỡi Đô Thành 3.5 tấn Hyundai 3T5

Xe tải 3 tấn rưỡi Đô Thành 3.5 tấn Hyundai 3T5

xe tai 3.5 tan, xe tai 3 tan ruoi, xe tai 3 tan 5, xe tai 3500 kg

Đánh giá: Chưa có đánh giá

Hỏi về sản phẩm này

Mô tả

Xe tải 3 tấn rưỡi Đô Thành 3.5 tấn Hyundai 3T5
Xe tải 3.5 tấn Hyundai hiện đại thiết kế đời mới.
Đánh giá nội thất, trang thiết bị hiện đại, tiện dụng.
Đặc điểm nổi bật của xe tải 3.5 tấn
Thông số kỹ thuật xe tải 3 tấn rưỡi Đô Thành.
Kích thước xe tải 3.5 tấn
Động cơ - truyền động
Các hệ thống khác
Các sản phẩm thùng xe tải 3.5 tấn thông dụng
Video giới thiệu sản phẩm và tình năng mới của xe tải 3.5 Đô Thành
Vì sao chọn xe tải 3.5 tấn Hyundai 3T5
Ưu điểm và công năng của xe tải 3,5 tấn

Xe tải 3.5 tấn Hyundai hiện đại thiết kế đời mới.
Kính thưa quý khách, xe tải 3 tấn rưỡi được nhà máy Hyundai Đô Thành sản xuất ra mắt 2018. Sản phẩm mới xe
tải 3 tấn rưỡi trang bị động cơ ISUZU lắp ráp theo công nghệ Nhật Bản. Và xe tải ba tấn rưỡi đã được thử
nghiệm trên các đường thử tiêu chuẩn quốc tế đạt chuẩn Hyundai toàn cầu. Với giá tốt, xe tải 3.5 tấn
Hyundai Đô Thành được ra mắt thị trường với mức giá từ 350 đến 400 triệu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, xe
tải 3 tấn rưỡi tạo ấn tượng mạnh mẽ. Tương tự như vậy, xe tải 3.5 tấn rất bắt mắt và nổi bật. So sánh với
xe tải 2 tấn rưỡi IZ49 thì xe IZ65 tiếp tục có thiết kế đầu cabin vuông cải tiến. Không theo kiểu Mighty
đầu cabin gù. Thay vào đó, xe tải 3.5 tấn Đô Thành có thiết kế theo mẫu IZ49.
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Thêm vào đó, xe tải 3 tấn rưỡi cải tiến Cabin cho tầm nhìn rộng hơn. Ngoài ra, xe trang bị lớp cỡ 7.00 R16
giúp vận chuyển an toàn. Và hơn thế nữa, xe trang bị kính chiếu hậu hai tầng giúp dễ dàng quan sát khi di
chuyển. Với ga lăng xe tải 3 tấn rưỡi giúp tản nhiệt tốt. Và động cơ hoạt động ổn định và trục các đăng
lớn giúp xe chịu được tải trọng cao. Đó là lý do tại sao, xe tải 3T5 thay thế hoàn hảo của xe tải 3 tấn
rưỡi Hyundai HD72 đã ngừng sản xuất. So với trước đây, xe tải HD72 3t5, HD65 2t5 đã ngừng sản xuất.

Đánh giá nội thất, trang thiết bị hiện đại, tiện dụng.
Thứ nhất về nội thất, xe tải 3.5 tấn hyundai có không gian rộng rãi, với 3 chổ ngồi, dây đeo an toàn
3 điểm.
Đồng hồ hiển thị và điều khiển tiện lợi, hệ thống âm thanh hay và sống động Hifi, FM, thẻ nhớ SD,
khe cắm USB ...

Đặc điểm nổi bật của xe tải 3.5 tấn
Thứ hai về sự an toàn, hiệu suất cao, tải trọng lớn là yếu tố khác biệt tạo nên dòng xe tải 3 tấn
rưỡi.
Thứ ba về ngoại thất, xe tải 3 tấn rưỡi trang bị đèn pha ba tầng.
Chiếu sáng hơn khi đi vào ban đêm, kết hợp đèn sương mù giúp an tâm di chuyển mọi lúc mọi nơi.
Động cơ của xe tải 3 tấn rưỡi Model JE493ZLQ4 (Công nghệ CRDI) 2.8L (Công suất 110PS/260N.M).
Với khung gầm vững chắc hoạt động mạnh mẽ vận chuyển tốt trên mọi cung đường.
Do đó, Quý khách hãy mua ngay xe tải 3 tấn rưỡi chất lượng Nhật cho người Việt.
Sự lựa chọn mua xe tải 3 tấn rưỡi chắc chắn sẽ trở thành người vận chuyển đắc lực dành cho bạn.

Thông số kỹ thuật xe tải 3 tấn rưỡi Đô Thành.
Số loại
Khối lượng xe tải 3 tấn rưỡi
Khối lượng toàn bộ
Khối lượng hàng hóa
Khối lượng bản thân
Số chổ ngồi
Dung tích nhiên liệu

do thanh iz65 gold
6620/4990 kg
3490/1990 kg
2935/2805 kg
3 người
80 lít

Kích thước xe tải 3.5 tấn
Kích thước tổng thể D x R x C (mm)
Kích thước lòng thùng hàng D x R x C/TC (mm)
Chiều dài cơ sở
Vệt bánh xe trước / sau
Khoảng sáng gầm xe

6230 x 2090 x 2760
4310 x 1940 x 1850
3360 mm
1560/1508 mm
210 mm

Động cơ - truyền động
Kiểu động cơ
Loại
Dug tích xy lanh
Công suất lớn nhất
Mô men xoắn lớn nhất
Kiểu hộp số
Hệ thống phanh
Phanh chính

JE493ZLQ4 EURO IV
Diesel 4 kỳ, 4 xi lanh, thẳng hàng,phuc nhiên liệu
trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước
2771 cc
109/3400 PS/rpm
260/2000 N.m/rpm
JC528T8 - 5 số tiến và 1 số lùi
Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không
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Phanh đỗ

Tang trống, cơ khí, tác động lên trục thứ cấp cảu hộp
số
Có
Có

Phanh khí thải
Phanh ABS

Các hệ thống khác
Ly hợp
Hệ thống lái
Hệ thống treo
Máy phát điện
Ắc-quy
Cỡ lốp/ công thức bánh xe
Tính năng động lực học
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%)
Tốc độ lớn nhất (km/h)
Bán kính quay vòng nhỏ nhất

Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực
Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực
Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
14V x 110A
12V - 90Ah
7.00 - 16/4 x 2R
24,2
100
5,2

Các sản phẩm thùng xe tải 3.5 tấn thông dụng
Tương tự như các dòng khác, xe tải 3 tấn rưỡi đóng thùng mui bạt, thùng kín, thùng đông lạnh, thùng lửng
..v.v

Hãy đến với Xe tải Hyundai HD, mua trả góp xe tải thùng kín 3 tấn rưỡi trả trước thấp nhất !

Đại lý xe tải Hyundai báo giá xe tải thùng mui bạt 2.5 tấn cạnh tranh.
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Giá xe tải mui bạt 3.5 tấn hyundai 3t5 được chúng tôi ưu đãi khi gọi 0937.23.28.29

Video giới thiệu sản phẩm và tình năng mới của xe tải 3.5 Đô Thành
Phát triển dựa trên sự sáng tạo và đột phá, một chiếc xe tải hội tụ đầy đủ công năng và sức mạnh đặc biệt
Đô Thành IZ65 GOLD – Người vận chuyển đắc lực. Từ sự nghiên cứu kỹ lưỡng đặc tính người dùng, lắp ráp trên
dây chuyền chuyển giao công nghệ Nhật Bản và thử nghiệm trên các đường thử tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm
gây ấn tượng mạnh mẽ và tinh tế ngay từ kiểu dáng thiết kế đến nội thất tiện nghi, hiện đại, và hiệu suất
sử dụng tối ưu.
Sản phẩm có hai (02) sự lựa chọn: phân khúc 1 với tổng tải 6.500kg, tải trọng 3490kg cho các tuyến đường
liên tỉnh; phân khúc 2 với tổng tải 4990kg; tải trọng 2.150kg vào thành phố.

Vì sao chọn xe tải 3.5 tấn Hyundai 3T5
Nhu cầu di chuyển và vận chuyển là một trong những nhu cầu tất yếu của xã hội phát triển, đặc biệt thời kỳ
giao thương mở rộng và phát triển như ngày nay và xe tải 3,5 tấn dễ dàng di chuyển trên đường phố đông
đúc.

Ưu điểm và công năng của xe tải 3,5 tấn
Với thiết kế nhỏ gọn, không cồng kềnh, xe tải 3,5 tấn luôn có vị trí cao hơn cả so với các loại xe tải có
trọng lượng khác. Việc di chuyển trong thành phố, nhất là thành phố đông dân và năng động như Sài Gòn, Hà
Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng .v.v sẽ dễ dàng luồn lách là nhanh gọn hơn, đồng thời phù hợp với các cửa hàng cần
vận chuyển khối lượng đồ vừa phải hay văn phòng, hộ gia đình, công ty, xí nghiệp, nhà máy .v.v..
Xe tải 3.5 tấn Đô Thành được đánh giá là an toàn, trang thiết bị đầy đủ, không hỏng hóc và được bảo dưỡng
thường xuyên. Do đó tình trạng xe trước khi giao cho khách luôn được kiểm tra kĩ càng, mang đến trách
nhiệm và lòng tin đến người lựa chọn sản phẩm.
Thiết kế xe đạt chuẩn tiêu chuẩn quốc tế. Tránh rò rỉ, thấm nước, rộng rãi và thoáng mát.
Hàng hóa vận chuyển sẽ yên tâm hơn, không bị hư hỏng, thất thoát trong quá trình di chuyển, ngay cả
di chuyển đường dài.

Đánh giá xe tải 3.5 tấn Hyundai của khách hàng: Nếu bạn trở hàng đi đường núi, hay phải leo dốc, thì chắc
chắn bạn nên mua xe hyundai Đô Thành IZ65 với tải trọng theo thết kế 3,5 tấn. Nếu chở đủ tải mở máy lạnh
suốt xe ăn khoảng 9 đến 10 lit/100km .v.v.
Quý khách có nhu cầu mua xe tải 3.5 tấn Hyundai hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua sdt 0937 23 28 29 để
được tư vấn báo giá tốt nhất./

Nhận xét
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Thứ tư, 07 Tháng 11 2018
xe này sử dụng động cơ isuzu có tốt không, đọc thấy bài động cơ isuzu JE493-ZLQ4 thấy đây là một
động cơ mạnh mẽ
Hà Minh
Thứ tư, 07 Tháng 11 2018
giá xe tải tầm 400 triệu, động cơ isuzu công nghệ nhật bản, bảo hành dài hạn
Ái Hương
Thứ bảy, 03 Tháng 11 2018
chất lượng tốt khỏi phải bàn, giá lại rẽ, nội ngoại thất đều rất tốt, động cơ mạnh, bền, xe chạy êm
Nguyễn Hoàng
Các phản hồi khác
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