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Để đáp
Mô
tả ứng nhu cầu của khách hàng cty Dothanh đã cho ra đời dòng xe tải IZ49 euro 4 năm 2018
tải trọng 2.5 tấn xe ra vào được tp giờ cao điểm. IZ49 sở hửu động cơ mạnh mẽ ISUZU công nghệ
nhật bản
Xe có thùng mui bạt và thùng kín
Kích thước thùng hàng;4200x1810x1765
Xe được trang bị máy lạnh và nghe nhạc.
Hổ trợ khách hàng vay vốn mua xe với lãi xuất tốt nhất
Bảo hành 2 năm hoặc 100000km

DOTHANH IZ49 được trang bị động cơ mạnh mẽ ISUZU.động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải EURO4

Với hệ thống nhíp và phuộc vững chắc giúp cho xe êm ái hơn khi qua những con đường xấu

Thông số kỹ thuật xe tải Do Thanh IZ49 2.5 tấn vào thành phố
Trọng lượng bản thân :
Phân bố : – Cầu trước :
– Cầu sau :

2495 kg
1315 kg
1180 kg

Tải trọng cho phép chở :
2300 kg
Số người cho phép chở :
3 người
Trọng lượng toàn bộ iz49
4990 kg
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :
5990 x 1930 x 2750 mm
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao 4210 x 1810 x 670/1775 mm
xi téc) :
Khoảng cách trục :
3360 mm
Vết bánh xe trước / sau :
1385/1425 mm
Số trục :
2
Công thức bánh xe :
4 x 2
Loại nhiên liệu :
Diesel
Động cơ iz49 do thanh
Nhãn hiệu động cơ:
JE493ZLQ4
Loại động cơ:
4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
Thể tích :
2771 cm3
Công suất lớn nhất /tốc độ quay :
80 kW/ 3400 v/ph
Lốp xe Đô Thành iz49
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:
02/04/—/—/—
Lốp trước / sau:
7.00 – 16 /7.00 – 16
Hệ thống phanh :
Phanh trước /Dẫn động :
Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không
Phanh sau /Dẫn động :
Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không
Phanh tay /Dẫn động :
Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí
Hệ thống lái :
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :
Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực
Bước sang năm 2018, với việc Cục Đăng Kiểm và Bộ GTVT yêu cầu tất cả các xe muốn đăng ký đăng
kiểm đều phải đạt tiêu chuẩn khí thải Euro4 trở lên mới được đăng ký đăng kiểm, Đô Thành đã
nhanh chóng nâng cấp các dòng xe tải của mình để đáp ứng nhu cầu đó.
Mới đây nhất, Đô Thành đã thông báo ra mắt dòng sản phẩm IZ49 2018 hoàn toàn mới, sử dụng động
cơ mới, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, giúp động cơ hoạt động tốt hơn, bền bỉ hơn, tiết kiệm
nhiên liệu, và đặc biệt là giảm thiểu khí thải ra môi trường.
Với việc ra mắt chiếc xe tải IZ49 Đô Thành mới này, Nhà máy sản xuất ô tô Đô Thành đã cho thấy
tham vọng và bước tiến của mình trong lĩnh vực xe tải, luôn mang tới cho khách hàng các sản
phẩm tốt nhất, chất lượng nhất thị trường.
Xe tải IZ49 Đô Thành Euro4 hiện đang được phân phối tại công ty chúng tôi với đầy đủ các loại
thùng tiêu chuẩn nhà máy như Thùng mui bạt, Thùng lửng, Thùng kín. Ngoài ra Công ty chúng tôi
cũng nhận đóng các loại thùng chuyên dụng khác cho xe như thùng đông lạnh, thùng bảo ôn, thùng
chở lợn, chở cám, gắn cẩu… Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp với
Hyundai Thành Công để được tư vấn sản phẩm tốt nhất.
Hiện nay xe IZ49 2018 đã về tới Showroom của chúng tôi, Khách hàng cần tham khảo và tìm hiểu
về xe, Hyundai Thành Công xin mời quý khách lên tận nơi để xem xe trực tiếp, đồng thời để
chúng tôi có thể tư vấn về sản phẩm, báo giá, cũng như các thủ tục về xe để quý khách nắm rõ.

Dưới đây là một vài đặc điểm chi tiết của xe IZ49 Đô Thành
2018 mới nhất
Ngoại thất
Ngoại thất của IZ49 Euro4 này không có gì thay đổi khác biệt so với phiên bản cũ. Vẫn là 2 màu
cho khách hàng lựa chọn gồm xanh và trắng. Được sơn trên dây chuyền công nghệ cao, đảm bảo độ
bóng, bền theo thời gian.
Đầu xe vẫn là cặp đèn pha 2 tầng và đèn sương mù, giúp chiếu sáng cho tài xế trong mọi điều
kiện thời thiết. Lưới tản nhiệt hình tổ ong giúp xe trông chắc khỏe và làm mát động cơ hiệu
quả.
Cabin được giữ nguyên so với thế hệ trước, với kính lái tầm quan sát rộng, gương chiếu hậu có
thể soi được nhiều điểm, kể cả điểm mù trên xe. Cabin và vỏ xe được làm bằng thép chịu lực, có
khả năng chịu được va chạm cao, bảo vệ an toàn người trong xe

Nội thất
Nội thất nổi bật với cabin rộng rãi cho 3 người ngồi, ghế được bọc da smili nên mang tới cảm
giác sang trọng và ngồi rất thoải mái, êm ái, ấm vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hè.
Tính năng nổi bật của IZ49 Euro4 chính là điều hòa với công suất lớn, mạnh mẽ, khả năng làm
mát nhanh chóng, xua tan không khí ngột ngạt trong cabin ngay tức khắc ngay cả khi xe để nắng
trong thời gian lâu. Đi kèm với đó là tính năng không kém phần hấp dẫn là kính chỉnh điện, vô
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lăng gật gù , trợ lực, màn hình , đồng hồ hiển thị thông số cho xe cũng vô cùng nổi bật.
Trang bị tiện nghi cho xe bao gồm hệ thống giải trí AM/FM/Radio, kèm với đó là khe cắm USB,
jack cắm 3.0mm giúp tài xế kết nối đa phương tiện, và giải trí trên mọi cung đường.

Động cơ
Đô Thành IZ49 Euro4 sử dụng động cơ Isuzu JE493ZLQ nhập khẩu
hàng, làm mát bằng nước, tạo nên công suất 80kW tại 3400v/p,
vận hành mạnh mẽ, bền bỉ. Đặc biệt Đô Thành đã nâng cấp động
4, giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, vận hành tốt hơn và an toàn

từ nhật bản, với 4 xi lanh thẳng
dung tích xi lanh 2771cc giúp xe
cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro
với môi trường.

Chính sách bán hàng
Kính thưa quý khách hàng, Xe tải IZ49 Đô Thành Euro4 2018 mới nhất hiện đang được công ty
chúng tôi phân phối tới khách hàng trên toàn quốc với giá tốt nhất, rẻ nhất, chất lượng tốt
nhất và chính hãng Đô Thành.
Quý khách hàng mua xe tại công ty chúng tôi sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi và ưu đãi đặc
biệt như chế độ bảo hành, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng chính hãng Đô Thành, và các ưu đãi
như:

Hỗ trợ mua xe trả góp tới 80% giá trị xe
Hỗ trợ thủ tục ngân hàng, hồ sơ vay nhanh nhất
Không cần chứng minh thu nhập tài chính
Hỗ trợ dịch vụ đăng ký đăng kiểm tại tỉnh
Hỗ trợ giao xe tận nhà
Cam kết giá tốt nhất thị trường
Gia lộc, giảm giá lấy may cho khách hàng
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

