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Chưa có đánh giá

Chi tiết sản phẩm
Xe tải Hyundai HD120S 8 tấn thùng kin được nhập khẩu trực tiếp linh kiện từ nhà máy Hyundai Hàn Quốc : 3
cục (Cabin, Chassis, máy), lắp ráp tại Việt Nam.
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Hyundai HD120S Đô Thành thùng kín là dòng xe Hyundai nâng tải cỡ nhỏ, xe được thiết kế nhỏ gọn nhưng có
khả năng chịu tải tốt, bền bỉ nên đã và đang được nhiều khách hàng Việt Nam lựa chọn và tin dùng từ rất
lâu nay.

TSKT Xe tải Hyundai HD120S 8 tấn Thùng kín
Nhãn hiệu :
Số chứng nhận :
Ngày cấp :
Loại phương tiện :
Xuất xứ :
Cơ sở sản xuất :
Địa chỉ :
Thông số chung:
Trọng lượng bản thân :
Phân bố : - Cầu trước :
- Cầu sau :
Tải trọng cho phép chở :
Số người cho phép chở :
Trọng lượng toàn bộ :
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi
téc) :
Khoảng cách trục :
Vết bánh xe trước / sau :
Số trục :
Công thức bánh xe :
Loại nhiên liệu :
Động cơ :
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/III/IV:
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 :
Ghi chú:

DOTHANH MIGHTY HD120S
0885/VAQ09 - 01/17 - 00
03/08/2017
Ô tô tải (có mui)
--Công ty cổ phần ôtô Đô Thành
ấp Đất Mới, Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh
Đồng Nai
3425 kg
1780 kg
1645 kg
8000 kg
3 người
11620 kg
6910 x 2200 x 2970 mm
4880 x 2050 x 660/1850 mm
4035 mm
1650/1495 mm
2
4 x 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
Giấy chứng nhận này chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31
tháng 12 năm 2017.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

