Đô Thành Hyundai

Đánh giá: 5.0

hyudai gắn cẩu unic, câu tadano, cẩu soosan
, hyudai tải trọng 5 tấn chở cho phép, xe
hyundai gắn cẩu thùng 6 m. xe hyundai gắn
cẩu unic 370 , chở sắt thép , ống nhựa, xe
hyundai 110sL gắn cẩu với tổng tải trọng 11
tấn

Mô tả
Kính thưa quý khách, Hyundai 8 Tấn thùng dài 6m2 gắn cẩu là một chiếc
thỏa mãn nhu cầu muốn nâng tải, vượt tải của đại đa số khách hàng. Nếu
HD120SL gắn cẩu thực sự là vượt trội hẳn với tổng tải trọng lên tới 12
phép của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Nên sản phẩm Hyundai 8 Tấn gắn cẩu là
năm của Hyundai Đô Thành.
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xe tải có tải trọng vượt trội ,
so với Hyundai HD99, thì xe Hyundai
tấn, tải trọng 8,5 tấn đã được cấp
chiếc xe được trông đợi ra mắt nhất

Đô Thành Hyundai

hyundai gắn cẩu UNIC URV 340K
Tải trọng nâng tối đa: 3.030 kg tại 2,40 m
Chiều cao móc tối đa: 15,9 m (6 đoạn)
Bán kính làm việc tối đa: 14,42 m (6 đoạn)
Chiều dài cần tối đa: 14,61 m (6 đoạn)
Số đoạn cần: 2 - 6 đoạn

Về Ngoại Thất HD120SL
Hyundai HD120SL gắn cẩu nâng tải có sự cải tiến về thiết kế đáng kể so với thế hệ trước như hệ thống giảm
sóc được thiết kế lại đảm bảo tăng thêm độ cứng vững, hệ thống phanh phụ trợ được trang bị thêm phanh khí
xả (đóng cổ bô), lốp được nâng cấp từ lốp 7.50 lên lốp 8.25 R16
Hyundai 8 tấn gắn cẩu có kích thước tổng thể, dài x rộng x cao: 6.875x2.190x2.970 (mm), kích thước lòng
thùng hàng: 4.980x2.050x1.850 (mm), chiều dài cơ sở 3.735 (mm), vệt bánh xe trước/sau 1.650/1.495 (mm).

Về Động cơ HD120SL
Xe tải Hyundai HD120SL gắn cẩu thùng dài 6.2m trang bị động cơ D4DB dung tích xi lanh 3.907cm3, với ưu
điểm động cơ mạnh mẽ công suất 130Ps, hoạt động bền bỉ, ổn định, tiêu hao nhiên liệu tiêu chuẩn 12,5
lít/100km (chạy ở đường hỗn hợp vận tốc trung bình 50-70 km/h, tải trọng 8 tấn). Hệ thống khung gầm chắc
chắn khả năng quá tải cao, nội ngoại thất tiện nghi hiện đại, trang bị khóa cửa trung tâm, cửa kính chỉnh
điện, điều hòa nhiệt độ hai chiều nóng và lạnh, hệ thống âm thanh đài radio AM/FM, đầu đĩa DC..
Hyundai HD120SL gắn cẩu được áp dụng Cabin model mới nhập khẩu nguyên khối từ Hyundai Hàn Quốc, nên quý
khách có thể yên tâm là tốt hơn rất nhiều so với các sản phẩm thông dụng khác về khả năng xử lý tiếng ồn,
đặc biệt là với lớp sơn ID đến từ Hàn Quốc với 5 chế độ sơn khác nhau, nên Cabin của xe luôn mới và sáng
bóng.

Về Nội Thất HD120SL :

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

hoặc xe tải hyundai gắn cẩu unic URV 370K
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Tải trọng nâng tối đa: 3.030 kg tại 2,40 m
Chiều cao móc tối đa: 15,9 m (6 đoạn)
Bán kính làm việc tối đa: 14,42 m (6 đoạn)
Chiều dài cần tối đa: 14,61 m (6 đoạn)
Số đoạn cần: 3 - 6 đoạn
Điểm đáng chú ý tiếp theo là nội thất cực tốt của Hyundai HD120SL gắn cẩu. Nội thất của xe tích hợp đầy đủ
các công nghệ giúp khách hàng có thể lái xe đường dài 1 cách cực kỳ thoải mái với Vô lăng gật gù, Tablo ốp
gỗ, ghế da ( Hoặc ghế nỉ tùy khách có thể lựa chọn), Tẩu châm thuốc, Đầu đĩa CD, FM, RADIO, đặc biệt là
điều hòa 2 chiều, giúp người sử dụng không còn lo về thời tiết nữa…Với những Opition như thế, Hyundai Ô tô
Giải Phóng tin rằng, không có một sản phẩm xe tải nào cùng phân khúc có thể vượt qua được Hyundai 8 tấn
HD120S của Đô Thành.
Bảng thông số kỹ thuật xe tải HD120 SL gắn cẩu 6m2Nhãn hiệu
HYUNDAI DOTHA
Loại phương tiện
Xe tải
Xuất xứ
Liên Doanh H
Số người được phép chở
3
Công thức bánh xe
4x2
Thông số về trọng lượng (kg)
Trọng lượng bản thân
3455
Phân bố : - Cầu trước
1790
- Cầu sau
1665
Tải trọng cho phép chở
8150
Trọng lượng toàn bộ
12000
Thông số về kích thước (mm)
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao
8245 x 2200 x
Kích thước lòng thùng hàng
6340 x 2050 x
Khoảng cách trục
4735
Vết bánh xe trước / sau
1650/1495
Số trục
2
Động cơ
Loại nhiên liệu
Diesel
Nhãn hiệu động cơ
D4DB
Loại động cơ
4 kỳ, 4 xi la
Thể tích
3907 cm3
Công suất lớn nhất /tốc độ quay
96 kW/ 2900 v
Lốp xe
Số lượng lốp trên trục I/II
02/04
Lốp trước / sau
8.25 - 16 /8.
Hệ thống phanh
Phanh trước /Dẫn động
Tang trống /t
Phanh sau /Dẫn động
Tang trống /t
Phanh tay /Dẫn động
Tác động lên
Hệ thống lái
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động
Trục vít - ê
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