Đô Thành Hyundai

Đánh giá: 5.0

xe ben hyundai N250,xe ben hyundai 1,7
tấn,xe ben hyundai thành công xe ben hyundai
2 tấn đi vào thành phố,xe ben hyundai 5 tấn
tổng tải trọng

Mô tả
Là một chiếc xe ben hyundai vào thành phố, New Mighty N250 thùng ben tự đổ được thiết kế với vẻ hiện đại,
kích thước phù hợp với hoạt động trong nội đô, khu vực đông đúc. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x
cao tương ứng là 5.260 x 1.760 x 2.200mm, chiều dài cơ sở 2,810mm. New Mighty N250 có tự trọng là 1.780kg
và toàn tải là 4.720kg.
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New Mighty N250 được trang bị khối động cơ A2 (D4CB) 2.5L, sản sinh công suất cực đại 130 mã lực và mô men
xoắn cực đại đạt 255 Nm.
Gương chiếu hậu được thiết kế tại vị trí thuận tiện để quan sát mang lại sự an tâm khi lái xe. Ðặc biệt,
New Mighty N250 được thiết kế với góc nhìn rộng từ vị trí người lái về phía trước, đảm bảo cho người lái
có thể quan sát từ nhiều hướng khác nhau mang lại sự an toàn và tự tin khi lái xe.
Mặt trước là sự kết hợp của cụm đèn pha và đèn xi nhan cỡ lớn mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu.

Không gian nội thất được thiết kế rộng rãi và thoải mái nhằm giảm căng thẳng khi lái xe. Bảng điều khiển
trung tâm được thiết kế hiện đại và dễ thao tác. Cụm đồng hồ trung tâm hiển thị tình trạng xe và các thông
tin một cách rõ ràng và chính xác.
Vô lăng trợ lực và điều chỉnh theo vị trí lái. Hệ thống âm thanh đa kết nối Radio/USB/AUX/ giúp giải tỏa
mệt mỏi sau nhiều giờ lái xe.
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Hệ thống điều hòa chỉnh tay. Ngoài ra, chiếc xe còn được trang bị các tiện ích như: Hộc để đồ trung tâm,
hộc để đồ cánh cửa, chỗ để cốc và ngăn chứa đồ ghế phụ.
New Mighty N250 được trang bị khối động cơ A2 (D4CB) 2.5L, sản sinh công suất cực đại 130 mã lực tại 3.800
(vòng/phút) và mô men xoắn cực đại đạt 255 Nm/2.000 (vòng/phút). Đi cùng là hộp số sàn 6 cấp. Ðặc biệt,
New Mighty N250 còn được trang bị hệ thống van điều hòa lực phanh theo tải trọng (LSPV), giúp điều chỉnh
lực phanh phù hợp với từng mức tải trọng khi vận hành, mang lại sự an toàn tối ưu.
Khung xe được làm bằng thép cao cấp, dày dặn và cứng cáp. Thêm vào đó, xe được trang bị hệ thống treo với
nhíp lá và bộ giảm chấn phía trước và phía sau giúp tăng cường khả năng chịu tải và đảm bảo khả năng vận
hành êm ái trên mọi cung đường. Trục trước được trang bị thanh giằng cầu, giúp cho xe vận hành ổn định,
đặc biệt khi vào cua, đảm bảo an toàn người và xe. Thiết kế cabin lật nghiêng một góc 45 độ về phía trước
giúp cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa được thuận tiện và dễ dàng.
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New Mighty N250 với 3 phiên bản màu sắc: Trắng, Xanh và Xám cùng với giá bán là 480 triệu. Xe được bảo
hành 3 năm hoặc 100.000 km (tùy theo chế độ nào đến trước).

Giá xe tải N250 tham khảo
Hyundai N250 2.5 Tấn Sát – Xi : 470.000.000 VNĐ
Hyundai N250 2.5 Tấn Thùng Bạt: 500.000.000 VNĐ
Xe tải 2.5 Tấn Hyundai N250 thùng kín INOX : 510.000.000 VNĐ
Xe tải 2.5 Tấn Hyundai N250 thùng lửng : 495.000.000 VNĐ
Xe đông lạnh 2.5 Tấn Hyundai N250 Thành Công : Liên hệ
Xe ben Hyundai N250 : Liên hệ

Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước, Hyudai Thành Công sẽ cập nhật liên tục giá chuẩn nhất để khách
hàng nắm bắt được. Giá trên chưa bao gồm chi phí lăn bánh.
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Giới thiệu ưu điểm chung của xe tải Hyundai N250

Về ngoại thất xe ben N250
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Cũng giống như nhiều dòng Hyundai nhập khẩu khác, Hyundai N250 vẫn giữ được thiết kế và phom của dòng xe
nhập khẩu truyền thống với thiết kế khí động học đặc trựng, giúp xe di chuyển dễ dàng. Ngoại thất với 2
màu xanh và trắng chủ đạo, với lớp sơn luôn giữ được vẻ tươi mới theo thời gian, không phai màu, bong,
tróc cho dù bị ba đập, cọ xước. Vỏ xe được làm bằng thép chịu lực, chịu được va chạm giúp xe ít móp méo và
đảm bảo an toàn cho người trong xe

Công Ty TNHH Ô Tô Trường Lộc
Ông Nam Hyundai
Ngã Tư Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
P. Bình Hòa, TX. Thuận An, TP. Bình Dương
7000 Bình Dương
Việt Nam
0979809174
0934003778

Đô Thành Hyundai

Đầu xe nổi bật với đèn pha halogen siêu sáng, kết hợp với cụm đèn cảnh báo, đèn sương mù, xi nhan… giúp
lái xe an toàn. Logo Hyundai và lưới tản nhiệt nổi bật ở ngay trung tâm đầu xe. Gương chiếu hậu bao quát
toàn bộ thân xe, quan sát dễ dàng. Kính chắn gió với tầm nhìn rộng, quan sát được nhiều hướng.

Về Nội Thất xe ben N250
Nội thất của xe cũng mang tới sự hài lòng cho người lái với nhiều tiện nghi. Xe được trang bị 3 ghế ngồi
bọc nỉ, êm ái giúp lái xe thoải mái kể cả khi lái nhiều giờ liền. Tablo ốp vân gỗ sang trọng với những nút
bấm được thiết kế hợp lý hài hòa. Các hộc đựng đồ được phân bổ hợp lý trên toàn khoang cabin giúp đựng
nhiều đồ hơn.
Hệ thống điều hòa công suất lớn là điểm mạnh của xe, làm lạnh cực nhanh, nhanh chóng thổi tan không khí
nóng ngột ngạt ngay tức khắc. Kính chỉnh điện được trang bị cũng là điểm vượt trội của xe. Ngoài ra, vô
lăng còn được trợ lực bằng điện, gật gù giúp lái xe dễ dàng.
Hệ thống giải trí của xe bao gồm MP3/Audio/Raido/FM kết hợp với cổng kết nối USB, Jack cắm 3.0 giúp lái xe
có thể giải trí đa phương tiện trên mọi cung đường.Ngoài ra xe cũng trang bị màn hình hiển thị thông tin,
đồng hồ đo các chỉ số giúp lái xe nắm bắt được các thông tin về xe

Động cơ xe ben N250
Trang bị sức mạnh cho động cơ xe Hyundai N250 là dòng động cơ mới nhất của Hyundai D4CB, với dung tích
động cơ là 2497cc, tạo nên công suất tối đa 130PS. Giúp xe vận hành êm ái, mượt mà, ít hỏng hóc, tiết kiệm
nhiên liệu và đặc biệt thân thiện với môi trường khi tiêu chuẩn khí thải của xe là Euro4.Xe sử dụng hộp số
sàn 6 cấp 5 tiến 1 lùi giúp lái xe vận hành xe một cách dễ dàng.

Đánh giá xe tải N250 thùng ben tự đổ

Xe ben N250 mang phong cách làm việc mới
Khi ngày mới bắt đầu, New Mighty N250 từng bước giúp cho công việc kinh doanh của bạn trở nên hiệu quả
nhất. Đó là nhờ vào nhiều ưu điểm nổi bật với khả năng vận chuyển hàng hóa lớn cho phép bạn vận chuyển
nhiều hàng hóa hơn trong mỗi chuyến đi. Khối lượng vận chuyển mỗi chuyển đi nhiều hơn đồng nghĩa với việc
năng suất làm việc cao hơn và giảm thiểu chi phí hoạt động trên đường.
Với kích thước cho một chiếc xe tải thành phố, New Mighty N250 có thể hoạt động trên nhiều tuyến phố mà
nhiều xe khác không thể làm được. Động cơ A2 2.5 kết hợp với hộp số 6 cấp mang lại công suất và mô men
xoắn lớn đồng thời rất tiết kiệm nhiên liệu.
Dù hoạt động trên công trường hoặc trong trung tâm thành phố, New Mighty N250 luôn chứng tỏ sự đa năng và
khả năng giải quyết mọi công việc.
Sư nhanh nhạy và linh hoạt của xe ben N250
Đối với những không gian chật hẹp trong thành phố, New Mighty N250 cho thấy sự nhanh nhẹn và linh hoạt của
mình bởi kích thước tổng thể phù hợp và bán kính quay vòng chỉ có 5,4m.
Xe ben N250 là đối tác hoàn hảo của bạn
Bất kể ngành kinh doanh nào, New Mighty N250 luôn sẵn sàng giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Đó là bởi sự
linh hoạt và cơ động của New Mighty N250.
Thiết kế xe ben N250 tăng thêm tải trọng, thêm hàng hóa, thêm lợi nhuận.
New Mighty N250 mang lại cho công việc kinh doanh của bạn một lợi thế lớn với chiều dài cơ sở 2,810mm và
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chiều dài thùng lớn rất thuận tiện cho việc vận chuyển trong thành phố. Với chiều dài thùng được tăng thêm
so với các phiên bản trước đó, Bản có thể vận chuyển thêm 10% theo thể tích và tải trọng tối đa tăng hơn
300kg.
Việc sử dụng khung gầm bằng chất liệu thép tốt nhất và nhẹ giúp New Mighty N250 tăng tải trọng chở hàng mà
vẫn đảm bảo được độ bền và khả năng chịu tải.
Tải trọng lớn hơn, giúp cho hiệu quả vận chuyển tăng lên vượt trội so với các xe cùng phân khúc.
Chiều dài thùng lớn hơn, phù hợp đóng N250 thùng ben
Chiều dài cơ sở lớn giúp New Mighty N250 tăng được chiều dài thùng và giúp cho việc vận chuyển của bạn sẽ
tăng lên 10% tương đương với 300kg. Chiều cao mặt sàn thùng thấp giúp cho việc bốc dỡ hàng hóa được dễ
dàng hơn.
An toàn hơn, thoải mái hơn với xe ben N250
Thiết kế cabin rộng rãi và tiện nghi giúp cho việc vận hành và điều khiển xe một cách thoải mái và dễ
dàng. Tầm nhìn từ chỗ ngồi của lái xe lớn giúp quan sát tốt hơn, đảm bảo sự an toàn khi vận hành trên
đường.
Hệ thống van điều hòa lực phanh theo tải trọng (LSPV)tăng cường độ an toàn khi xe có tải. Bảng điều khiển
trung tâm được thiết kế hiện đại dễ quan sát và thao tác giúp cho việc vận hành xe trở nên dễ dàng hơn
Tầm nhìn tốt tăng sự an toàn cho xe ben N250
Với tầm nhìn rộng tới tất cả các hướng chính, vùng quan sát từ ghế lái lớn hơn và tốt hơn bao giờ hết. Đó
là một yếu tố được thiết kế để giảm thiểu sự mệt mỏi, tăng cường sự tỉnh tảo mang lại sự an toàn và tự tin
cho các lái xe.
Không gian nội thất xe ben N250 rộng rãi và thoải mái
Cabin thiết kế rộng rãi và được trang bị tốt sẽ làm giảm căng thẳng khi lái xe. Ghế ngồi được thiết kế với
các đường viền khỏe khoắn có tựa đầu và có thể điều chỉnh, đem lại sự thoải mái tối đa và giảm thiểu mệt
mỏi khi lái xe.

Bảng điều khiển trung tâm hiện đại và dễ thao tác
Vô lăng gật gù và trợ lực
Cụm đồng hồ trung tâm hiển thị rõ ràng, nổi bật
Hệ thống âm thanh đa đủ kết nối: Radio, USB, AUX
Xe ben N250 mạnh hơn, nhẹ hơn và hiệu quả hơn
Động cơ D4CB 2,5 lít cho mô men xoắn cực đại cao tại số vòng tua thấp 255 (Nm) / 2000 (vòng/phút).
Hộp số 6 cấp cải thiện khả năng tăng tốc, phù hợp với nhiều loại địa hình, tiết kiệm nhiên liệu.
Cabin lật nghiêng về phía trước giúp cho việc bảo trì, sửa chữa dễ dàng hơn bao giờ hết.
Thép cao cường được sử dụng cho khung gầm của xe giúp tăng cường độ cứng và khả năng chịu tải tốt hơn
nhưng lại nhẹ hơn.
Hệ thống treo trước được thiết kế mới, tăng cường hệ thống nhíp, hệ thống giảm chấn và thanh giằng cầu
trước giúp cho cảm giác lái được tốt hơn và ổn định hơn.
Khả năng vận hành của xe ben N250 ấn tượng
Hệ thống phun dầu Common Rail và trục cam đôi giúp tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ A2 mạnh mẽ cho công suất
cực đại 130ps / 3,800 rpm. Kết hợp với hộp số 6 cấp cho hiệu quả truyền động cao và độ bên cực tốt.
Kết hợp với hộp số 6 cấp cho sức mạnh lớn, động cơ chạy ở tốc độ vòng tua thấp, giảm độ ồn hơn hộp số 5
cấp. Với hộp số này, việc ra vào số sẽ trở nên trơn tru, mượt mà hơn và khả năng tăng tốc là cực kỳ ấn
tượng và rất tiết kiệm nhiên liệu.
Bảo trì xe ben N250 dễ dàng hơn với cabin lật 45 độ
Việc bảo trì định kỳ sẽ tiêu tốn của bạn thời gian, nhưng khi cabin có thể lật nghiêng một góc 450 về phía
trước thì công việc này sẽ trở nên nhanh gọn và dễ dàng hơn, giảm thiểu thời gian sửa chữa và bảo trì xe.
Thiết kế cabin lật nghiêng giúp giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng bởi sức nóng từ động cơ và độ ồn so với
thiết kế cabin thông thường.

Tải trọng cầu cao và nhíp sau cứng cáp
Tăng cường hệ thống treo và giảm chấn trước
Khung sát xi bằng thép cao cấp, cứng cáp
Thanh giằng cầu giúp ổn định và an toàn khi lái xe
Trang bị và tiện nghi trên xe ben N250
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Cản trước cứng cáp
Đèn pha và đèn xi nhan cỡ lớn
Đèn chiếu sương mù
Bậc lên xuống thuận tiện
Hộc chứa đồ trung tâm thuận tiện
Hộc để đồ cạnh cửa rộng rãi
Chỗ để cốc ở dưới bảng điều khiển trung tâm
Đèn trần trong cabin
Ngăn chứa đồ dưới bảng điều khiển trung tâm
Bình nhiên liệu 65L
Hộp dụng cụ cầm tay
Đèn hậu kết hợp với đèn xi nhan sau

Thông số kỹ thuật của xe ben Hyundai New Mighty N250
Kích thước (mm)
Xe sát xi / Chasiss cab

Chiều dài cơ sở
Vệt bánh

Dài
Rộng
Cao
Trước
Sau

Trọng lượng (Kg)
Trọng lượng xe sát xi
Trọng lượng toàn bộ
Động cơ
Mã động cơ / Model
Loại / Type

1,780
5,260

Dung tích xylanh (cc)
Công suất cực đại / Max. Power (ps/rpm)
Momen xoắn cực đại / Max.Torque (Nm /rpm)
Hộp số
Mã hộp số / Model
Loại / Type
Cầu / Axle
Tải trọng cầu

Công Ty TNHH Ô Tô Trường Lộc
Ông Nam Hyundai
Ngã Tư Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
P. Bình Hòa, TX. Thuận An, TP. Bình Dương
7000 Bình Dương
Việt Nam
0979809174
0934003778

5,260
1,760
2,200
2,810
1,485
1,270

Trước

D4CB - CRDi, Euro IV
Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng
dung dịch, phun dầu điện tử
2,497
130 / 3,800
255 / 1,500 - 3,000
M6AR1
Số sàn, 6 cấp / Floor Shift,
6-speed manual
2,000
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Lốp
Loại lốp
Kích cỡ lốp

Sau

2,760

Trước
Sau

Một lốp trước, hai lốp sau
6.50R16
5.50R13

Trang bị trên xe tải N250 thùng ben
Tay lái trợ lực
Vô lăng gật gù
Cửa sổ chỉnh điện
Điều hòa chỉnh tay
Radio / USB / AUX
Đèn sương mù trước
Van điều hòa lực phanh

Video Xe tải Hyundai New Mighty N250 euro 4
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Có
Có
Có
Có
Có
Có
Có

