Xe tải Huyndai HD120SL 8 tấn thùng 6.3m
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Để đáp
Mô
tả ứng yêu cầu thị trường nay hyundai dothanh cho ra mắt dòng xe 120sl tải trọng chở được
8 tấn thùng dài 6,3m.
Thùng dài giúp khách hàng chở được nhiều hàng hóa hơn.chở được hàng hóa cồng kền tốt hơn
Kích thước thùng 6300×2050×1875
Hổ trợ khách vay vốn khi mua xe.nhận đóng thùng theo yêu cầu
Khuyến mãi trước bạ khi mua xe.bảo hành 3 năm hoặc 100000km

Bước sang năm 2018, Đô Thành Auto đã chào hàng thị trường xe tải Việt Nam bằng một sản phẩm xe
nâng tải hoàn toàn mới và chất lượng. Đó chính là xe nâng tải Hyundai HD120SL 8.5 Tấn Thùng
Dài.
Xe nâng tải từ khi có mặt trên thị trường đã là một sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng và
doanh nghiệp vận tải. Với xe nâng tải được lắp ráp tại Việt nam, khách hàng không cần phải bỏ

ra số tiền quá lớn để mua xe tải nhập khẩu nguyên chiếc đúng tải trọng mình cần. Thay vào đó,
chỉ cần bỏ ra số tiền chưa đến 1 nửa so với xe nhập khẩu, là đã có thể sở hữu được chiếc xe
đúng tải trọng mình cần. Hiện nay trên thị trường đã có nhiều loại xe nâng tải với đủ các loại
tải trọng như 5.5 Tấn, 6.4 Tấn, 7 Tấn, 8 Tấn… của các đơn vị lắp ráp xe tại Việt Nam như Đô
Thành, Veam, Đồng Vàng…Tất cả đều được lắp ráp tại Việt Nam, nhập khẩu 3 cục CKD.
Nhưng dường như những dòng xe nâng tải đó vẫn chưa làm hài lòng được quý khách hàng, bởi nhu
cầu vận tải ngày càng tăng, nhiều hàng hóa cồng kềnh cần được vận chuyển…Chính vừa thế, vừa
qua Đô Thành Auto, nhà sản xuất và lắp ráp xe nâng tải hàng đầu Việt Nam đã cho ra mắt một sản
phẩm nâng tải hoàn toàn mới, có khả năng đáp ứng được đầy đủ nhu cầu vận tải của khách hàng.
Đó chính là xe nâng tải Hyundai HD120SL 8.5 Tấn Thùng Dài 6m2. Đây là sản phẩm xe nâng tải duy
nhất trên thị trường có tải trọng lớn hơn tất cả và thùng dài lớn hơn tất cả. Đáp ứng được tất
cả nhu cầu vận tải hàng hóa nặng, dài, cồng kềnh của khách hàng và quý doanh nghiệp vận tải.
Khó có thể phủ nhận được Xe hd120sl thùng dài này đang là sản phẩm nâng tải tốt nhất trên thị
trường. Vậy sản phẩm này có gì đặc biệt, hãy cùng Xetaihyundaithanhcong tìm hiểu chi tiết về
sản phẩm này nhé.

Tổng quan xe tải Hyundai HD120SL 8.5 Tấn Thùng dài 6m2
Về Ngoại Thất
Xe vẫn giữ những thiết kế quen thuộc của Hyundai với ngoại thất mang đầy tính khí động học. Xe
nổi bật với 2 màu xanh và trắng. Vỏ xe làm bằng thép có độ chịu lực va chạm cao, phủ lớp sơn
bóng, không dễ bị bong tróc , phai màu theo thời gian do được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện
hiện đại của Hyundai Motor Hàn Quốc.
Đầu xe vẫn nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác,Logo mạ Crom với hệ thống đèn pha chiếu
sáng nổi bật, đèn xi nhan và đèn sương mù tích hợp giúp tài xế quan sát được rõ hơn trong mọi
điều kiện thời tiết. Kính lái góc rộng , quan sát được hết các điểm mù của xe.
Chassic của xe vô cùng chắc chắn, với thép liền khối, giúp có thể chở được khối lượng hàng hóa
cực lớn, kết hợp với thùng xe tiêu chuẩn được kéo dài với kích thước lọt lòng lên tới 6340mm x
2050mm x 1870mm, giúp xe tải được nhiều hàng hóa hơn, kích thước to và dài hơn với tổng tải
trọng 12000kg, tải trọng cho phép chở lên tới 8150kg.

Nội thất
Nội thất xe HD120SL Đô Thành nổi bật với cabin rộng rãi, thoáng. Tablo được ốp vân gỗ, mang
đến vẻ sang trọng cho xe. Các thiết bị tiện nghi cũng làm hài lòng lái xe khi sử dụng như hệ
thống giải trí bằng AM/FM/Radio, kết hợp với Jack cắm USB mang đến trải nghiệm thú vị trên
từng cung đường. Hệ thống điều hòa công suất lớn giúp lái xe có thể thoải mái di chuyển với đủ
loại thời tiết, khí hậu. Các thiết bị như tay lái gật gù, kính lái chỉnh điện, ghế ngồi chỉnh
vị trí cũng mang lại cảm giác thoải mái khi lái xe.

Động cơ
Hyundai HD120SL sử dụng động cơ Diesl D4DB mạnh mẽ , 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng tăng áp với
công suất động cơ 3907cc, tạo nên công suất 130PS, mang tới sức mạnh vượt trội cho xe trên mọi
cung đường đèo hay đường đồi núi, bền bỉ theo thời gian, ít hỏng hóc

Chính sách bán hàng và khuyến mãi
Hiện nay xe tải Hyundai HD120SL Thùng Dài đang được Công ty CP XNK Hyundai Thành Công chúng
tôi phân phối chính hãng trên toàn quốc. Công ty chúng tôi là đại lý ủy quyền phân phối chính
hãng các loại xe tải của Đô Thành Auto tới khách hàng với giá và chất lượng số 1 trên toàn
quốc.
Quý khách hàng mua xe HD120SL tại công ty chúng tôi sẽ được hưởng những ưu đãi chuẩn chính
hãng của Đô Thành như chế độ bảo hành, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng chính hãng. Hơn nữa, quý
khách còn được hỗ trợ những ưu đãi đặc biệt khi mua xe tại công ty chúng tôi như :

Hỗ trợ mua xe trả góp, giá trị vay lên tới 80% giá trị của xe
Hỗ trợ làm hồ sơ vay trả góp, thẩm định tài chính, các thủ tục để mua xe tải trả góp…
Giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt khi mua xe
Hỗ trợ lệ phí trước bạ
Hỗ trợ đăng ký đăng kiểm tại tỉnh khi khách hàng mua xe
Miễn phí giao xe tận nhà, giao xe theo giờ phong thủy khách chọn
Hỗ trợ sau mua hàng
Ngoài ra, quý khách muốn tìm hiểu về xe, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Hotline của chúng
tôi để được tư vấn hỗ trợ 24/7 về xe, báo giá xe, giá xe, thông số xe… Được sự quan tâm của
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quý khách, là động lực để công ty tôi
Bảng thông số kỹ thuật xe tải HD120SL
Nhãn hiệu
Loại phương tiện
Xuất xứ
Số người được phép chở
Công thức bánh xe
Thông số về trọng lượng (kg)
Trọng lượng bản thân
Phân bố : – Cầu trước
– Cầu sau
Tải trọng cho phép chở
Trọng lượng toàn bộ
Thông số về kích thước (mm)
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao
Kích thước lòng thùng hàng
Khoảng cách trục
Vết bánh xe trước / sau
Số trục
Động cơ
Loại nhiên liệu
Nhãn hiệu động cơ
Loại động cơ
Thể tích
Công suất lớn nhất /tốc độ quay
Lốp xe
Số lượng lốp trên trục I/II
Lốp trước / sau
Hệ thống phanh
Phanh trước /Dẫn động
Phanh sau /Dẫn động
Phanh tay /Dẫn động
Hệ thống lái
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động

Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

mang tới chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
Hyundai 8 tấn thùng dài
HYUNDAI DOTHANH MIGHTY HD120SL
Xe tải
Liên Doanh Hyundai Việt Nam – Hàn Quốc
3
4×2
3455
1790
1665
8150
12000
8245 x 2200 x 2970
6340 x 2050 x 1870
4735
1650/1495
2
Diesel
D4DB
4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
3907 cm3
96 kW/ 2900 v/ph
02/04
8.25 – 16 /8.25 – 16
Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không
Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không
Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí
Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực

