Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hyundai Porter H100 1 tấn
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Hyundai Porter H100 1 tấn

Xe tải Hyundai 1t sử dụng động cơ D4DB 4 kỳ, 4xi lanh thẳng hàng có tăng áp, đi kèm đó là hộp
số 5 cấp đồng bộ cùng động cơ giúp xe vận hành mạnh mẽ ngoài ra xe Hyundai H100 được trang bị
hệ thống treo phía trước dạng phuộc nhún, ở phía sau dạng lá nhíp hình bán nguyệt hết hợp ống
giảm chấn thủy lực tác dụng 2 chiều, giảm tiếng ồn và độ rung trong khung gầm của xe một cách
đáng kể, giúp xe di chuyển ổn định trên mọi địa hình trong điều kiện tải nặng
Xe tải Hyundai HD100 khung gầm được cấu tạo chắc chắn với loại thép nguyên khối bản rộng chịu
tải tốt chống giãn nỡ trong mọi điều kiện thời tiết, với kích thước thùng dài 3m2 có thể chở
đa dạng loại hàng hóa đáp ứng tối đa nhu cầu vận chuyển của Quý Khách.
Cabin xe tải Hyundai HD100 màu sắc sang trọng, nội thất mặc dù Hyundai H100 là một chiếc xe
tải nhưng những trang thiết bị trên xe không khác gì một chiếc xe du lịch được trang bị đầy đủ
hệ thống điều hòa đời mới làm mát nhanh gió mát đa chiều, kính chỉnh điện tiện nghi, đồng hồ
hiển thị đa chức năng, đặc biệt là hệ thống giải trí hỗ trợ Radio/Bluetooth/USB, xe được trang
bị hệ thống an toàn với khóa vi sai, hệ thống phanh trước sử dụng đĩa tản nhiệt, ở phanh sau
sử dụng phanh dạng tang trống mạch kép thủy lực, có trợ lực chân không tạo cảm giác thoải mái
an toàn nhất cho người lái khi vận hành
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI HYUNDAI HD100
Hãng xe: xe tải Hyundai
Tự trọng
1880 kg
Phân bố lên trục trước/sau
980/900 kg
Tải trọng
990 kg
Số người cho phép chở
3 người
Tổng tải
3065 kg
Kích thước xe Dx Rx C
5260x 1790x 2630 mm
Kích thước lòng thùng
3130x 1630x 1510/1850 mm
Khoảng cách trục
2640 mm
Vết bánh xe trước/sau
1485/1320 mm
Công thức bánh
4x2
Loại nhiên liệu
Diesel
Nhãn hiệu động cơ
D4BB
Loại động cơ
4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng
Thể tích làm việc
2607 cm3
Công suất lớn nhất / tốc độ quay
58.8/4000 v/ph
Lốp xe trước/sau
195/70 R15/145R13
Hệ thống phanh trước
Phnh đĩa/ thủy lực, trợ lực chân không
Hệ thống phanh sau
Tang trống/ trợ lực chân không
Phanh tay
Tác động lên bánh xe trục 2/ cơ khí
Hệ thống lái
Thanh rang-bánh rang/ cơ khí có trợ lực thủy
lực

Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

