HYUNDAI NEW PORTER H150 1,5 TẤN
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Mô tả

Động cơ mạnh mẽ D4CB của Hyundai
Hệ thống nhíp và phuộc vững chắc giúp xe chơ hàng hóa tốt hơn

Hyundai vừa cho ra mắt sản phẩm mới H150 tải trọng 1,5 tấn. H150 là dòng xe đ hyundai nâng tải
lên từ h100 nhằm đáp ứng nhu cầu chở hàng ngày càng nhiều của khách hàng.xe vẩn mang trên mình
động cơ mạnh mẽ D4CB của hyundai.
Thông số kỹ thuật xe tải HYUNDAI H150 1.5 tấn Thành Công
Loại xe
Xe ô tô tải
Số loại
HYUNDAI H150
Số chỗ ngồi
03 người
Hệ thồng lái, công thức bánh xe
Tay lái thuận 4x2
Động cơ
Kiểu động cơ
Dung tích xi lanh (cm3)
Tỷ số nén
Công suất tối đa (ps/rpm)
Momen xoán tối đa (kg.m/rpm)
Hộp số
Hệ thống phanh
Kiểu
Phanh trước
Phanh sau
Hệ thống treo
Hệ thống treo trước
Hệ thống treo sau
Ống nhún giảm giật
Thông số lốp - Lazang
Lazang trước
Lazang sau
Lốp trước
Lốp sau
Trang thiết bị trên xe

Máy dầu 2.6 nạp khí tự
nhiên
2.607
22.0:1
79/4000
17/2.200
Số sàn 5 số tiến, 01 số
lùi

Máy dầu 2.5 CRDI
2.497
16.4:1
130/3.800
26/1.500 - 3.500
Số sàn 6 số tiến, 1 số
lui

Phanh thủy lực khẩn cấp, kết hợp hệ thống phanh
chính
Đĩa thông gió
Tang trống
Thanh xoắn, lò xo giảm chấn
Lá nhíp hợp kim hình bán nguyệt
Sử dụng dầu giảm giật
Thép, 5.5L x 15 inch
Thép 4J x 13 inch
195/70R15C - 8PR
145R13C - 8PR

Tay lái trợ lực
Có
Có
Có
Vô lăng điều chỉnh lên xuống
Có
Có
Có
Cửa kính điều chỉnh điện
Có
Có
Có
Đồng hồ tốc độ
Có
Có
Có
Hỗ trợ tựa lưng
Có
Không
Có
Điều hòa chỉnh cơ
Có
Không
Có
Cụm đèn sương mù
Có
Không
Có
Hộc để kính
Có
Không
Có
Hộp để dụng cụ
Có
Không
Có
Hệ thống âm thanh AM/FM + USB + Bluetooth Có
Không
Có
Thông số về kích thước
Kích thước tổng thể DxRxC (mm)
5.175x1.740x1.970
Chiều dài cơ sở (mm)
2.640
Vệt bánh xe trước/sau (mm)
1.485/1.320
Kích thước lọt lòng thùng lửng DxRxC (mm) 3.110 x 1.620 x 350
Kích thước lọt lòng thùng mui bạt DxRxC
3.130 x 1.620 x 1.510/1.830
(mm)
Kích thước lọt lòng thùng kín DxRxC (mm)
3.120 x 1.620 x 1.835
Kích thước lọt lòng thùng đông lạnh DxRxC 3.000 x 1.590 x 1.720
(mm)
Thông số về trọng lượng
Trọng lượng không tải
1.759
1.765
1960
Trọng lượng toàn tải (khối lượng toàn bộ) 3.040
3.040
3.040
Kg
Tải trọng xe đối với thùng lửng(kg)
1.280
1.280
1.185
Tải trọng xe đối với thùng khung mui phủ
1.080
1.080
1.115
bạt (kg)
Tải trọng xe đối với thùng kín (kg)
900
900
885
Tải trọng xe đối với thùng đông lạnh (kg) 900
900
835
Đầu năm 2018, thông tin dòng sản phẩm xe tải nhẹ của Thành Công Group chuẩn bị ra mắt đã mang
đến một làn sóng mới cho khách hàng phân khúc xe nâng tải. Không còn là tin đồn nữa, đầu tháng
3/2018, Thành Công Group đã chính thức giới thiệu dòng sản phẩm xe tải nhẹ của mình, với tên
gọi Hyundai Porter 150.
Xe tải Hyundai Porter 150 có tải trọng 1.5 Tấn, là sự bổ sung cần thiết cho thị trường xe tải
nhỏ, nhẹ trong bối cảnh khách hàng vẫn đang đi tìm một chiếc xe tải nhỏ chất lượng từ lúc
Hyundai H100 1 Tấn của Thành Công dừng sản xuất. Xe tải Porter 150 là sự kết hợp của Hyundai
Motors Hàn Quốc, kết hợp với Hyundai Thành Công sản xuất, phân phối không chỉ ở Việt nam mà
còn trên toàn Đông nam á, nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng
như dịch vụ bảo hành.
Giờ đây, ngay tại Việt nam, quý khách đã có thể sở hữu một chiếc xe tải nhẹ của Hyundai Motors
Hàn Quốc với chất lượng tương đương xe nhập khẩu, nhưng giá thành lại rẻ hơn nhiều vì được sản
xuất tại Việt nam. Auto Đô Thành chúng tôi là đại lý xe tải chính hãng của Hyundai Thành Công,
chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm của Thành Công Group chính hãng đến tay người tiêu
dùng.
Nếu quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm xe tải 1.5 tấn này của Thành Công, Hyundai Thành Công
xin mời quý khách lên tận nơi, showroom của chúng tôi để đánh giá, lái thử và cảm nhận, và
được tư vấn cụ thể trực tiếp về sản phẩm , thông số, giá bán cũng như các thủ tục mua xe.
Dưới đây Hyundai Thành Công xin gửi tới quý khách hàng đôi nét đặc điểm nổi bật của xe tải
Porter 150 Thành Công để quý khách có thể tham khảo:

Thông tin chi tiết xe tải Hyundai H150 Porter Thành Công
Ngoại thất
Xe tải Hyundai 150 1.5 Tấn vẫn mang dáng dấp của người tiền nhiệm Hyundai H100 với dáng vẻ nhỏ
gọn, bắt mắt với 2 màu cơ bản của xe là xanh và trắng. Vẫn là kiểu thiết kế đầy tính khí động
học của Hyundai với cặp đèn pha nổi bật, khả năng chiếu sáng mạnh, cùng với cặp đèn xi nhan
xếp chồng lên màu hổ phách, Đèn sương mù phía dưới mang đến khả năng quan sát rõ nét trong bất
kỳ điều kiện thời tiết nào.
Lớp sơn bóng được sơn tĩnh điện trên dây chuyền tiêu chuẩn của Hyundai Motor Hàn Quốc mang tới
cho Hyundai Porter 150 vẻ thanh lịch của chiếc xe tải đi trong phố. Quý khách có thể hoàn toàn
với yên tâm với lớp sơn này, không bong, tróc, ố màu theo thời gian, khác xa với các dòng xe
tải nhẹ lắp ráp tại việt nam với linh kiện trung quốc như hiện nay.
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Nội thất
Nội thất của Porter 150 có thể sánh ngang với một chiếc xe du lịch nhỏ và không khác gì so với
xe nhập khẩu. Cabin rộng rãi, thoáng với 3 ghế ngồi, thiết bị tiện nghi hiện đại, điều hòa
công suất lớn, kính chỉnh điện, hệ thống giải trí đa dạng với AM/FM/MP3 cùng với cổng kết nối
USB, màn hình hiển thị thông tin… mang tới cho bác tài cảm giác thoải mái khi di chuyển.
Đặc biệt là ghế lái có thể chỉnh điện , cùng với dây an toàn 3 điểm, kính lái có góc quan sát
rộng kết hợp với gương chiếu hậu có khả năng quan sát tới đuôi xe.

Động cơ
Trang bị sức mạnh cho Hyundai Porter 150 1.5 Tấn là động cơ 2.6L mạnh mẽ, dung tích xi lanh
2607cc, tạo ra công suất 79ps giúp xe vận hành êm ái , mạnh mẽ. Xe sử dụng hộp số sàn với 5 số
tiến và 1 số lùi. Hệ thống Phanh thủy lực khẩn cấp với phanh đĩa trước và tang trống phía sau.

Chính sách và Bán Hàng.
Kính thưa quý khách , Xe tải 1.5 Tấn Hyundai Porter 150 hiện đang được Xe tải Hyundai Thành
Công phân phối chính hãng trên toàn quốc với giá tốt nhất tới tay khách hàng. Quý khách có nhu
cầu mua xe tải nhẹ Porter 150 xin vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi.
Auto Đô Thành là đơn vị bán và phân phối trực tiếp xe tải Thành Công, là đại lý ủy quyền chính
hãng của Thành Công Group. Quý khách mua xe tại công ty chúng tôi sẽ được hưởng mọi quyền lợi
từ Thành Công như chế độ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng chính hãng. Đặc
biệt, quý khách sẽ được thêm nhiều quyền lợi khi mua xe tại công ty chúng tôi như :

Hỗ trợ trả góp khi mua xe , số tiền trả góp lên tới 90%
Giảm giá tiền mặt trực tiếp, tri ân khách hàng
Hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ vay vốn ngân hàng
Tư vấn hỗ trợ miễn phí 24/7 trước và sau khi mua
Hỗ trợ miễn phí thủ tục đăng ký đăng kiểm
Hỗ trợ tư vấn tận nhà
Hỗ trợ giao xe tận nhà
Và còn rất nhiều ưu đãi đang chờ quý khách. Hãy liên hệ ngay hôm nay để sở hữu chiếc xe tải
nhẹ này

Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

