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Xe T?i Hyundai 8T Hyundai Mighty 2017 8 T?n thùng kín

?i?m n?i b?t c?a xe t?i 8 t?n Hyundai Mighty 2017 thùng kín
Hyundai Mighty 8 t?n thùng kín có cabin r?ng rãi ?áp ?ng m?i nhu c?u công vi?c
??ng c? Xe t?i 8 T?n Hyundai 8T Mighty 2017 m?nh m? và tin c?y
H? th?ng phanh ABS tích h?p EBD
B?ng thông s? k? thu?t xe t?i Hyundai 8 t?n Mighty 2017 thùng kín
Ngo?i Th?t Huyndai 8 t?n mighty 2017 thùng kín
N?i th?t Hyundai 8 T?n mighty 2017 thùng kín
??ng C? Huyndai 8 T?n mighty 2017 thùng kín

Xe T?i Hyundai 8T Hyundai Mighty 2017 8 T?n thùng kín là s?n ph?m xe t?i nh?p 3 c?c l?p ráp t?i Vi?t Nam, có t?i tr?ng ch? hàng nh? sau
Hyundai mighty thùng kín: 7225 kg.

Xe t?i 8 t?n Hyundai ?ã kh?ng ??nh ???c th??ng hi?u hàng ??u trong su?t th?i gian qua trên th? tr??ng Vi?t Nam. Mighty ngh?a là "M?nh, hùng
c??ng, hùng m?nh, To l?n, v? ??i, hùng v?, ?? s?" ?úng ngh?a c?a nó trên xe t?i Hyundai 8 t?n Mighty 2017 ?óng thùng mui b?t

Kính g?i ??n Quý khách hàng xe t?i Hyundai Mighty 8 t?n thu?c dòng l?p ráp linh ki?n nh?p kh?u, giá Hyundai 8 t?n Mighty 2017 c?nh tranh cao
v?i các dòng xe t?i 8 t?n khác trên th? tr??ng. Xe t?i Mighty 2017 ?áp ?ng nh? c?u xe t?i hyundai 8 t?n giá thành c?nh tranh trên th? tr??ng hi?n
nay

?i?m n?i b?t c?a xe t?i 8 t?n Hyundai Mighty 2017 thùng kín

Dòng xe t?i Hyun dai ???c phát tri?n ?? ??m b?o t?i ?a s? an toàn nh? c?u trúc vô cùng v?ng ch?c. H?n n?a, b? trang b? h? th?ng ABS tích h?p
EBD tùy ch?n c?ng khi?n lái xe an tâm h?n.

Hyundai Mighty s? h?u m?t trong nh?ng cabin an toàn và ti?n d?ng nh?t trên th? tr??ng. Không ch? tho?i mái, nó còn r?t ti?n l?i cho lái xe. H?
th?ng nút b?m ?i?u khi?n ???c b? trí t?i ?u cho vi?c ti?p c?n và s? d?ng c?a lái xe. Tay n?m c?a, b?c lên xu?ng cabin… ??u ???c chú tr?ng nh?m
mang l?i s? ti?n d?ng và tho?i mái t?i ?a cho ng??i lái.
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Khoang lái thông thoáng qu?t cùng các c?a gió b? trí h?p lý trên xe luôn gi? cho không khí trong lành. Có th? tùy ch?n ?i?u hòa nhi?t ??

Hyundai Mighty 8 t?n thùng kín có cabin r?ng rãi ?áp ?ng m?i nhu c?u công vi?c

Chúng ta ??u bi?t, ? môi tr??ng làm viêc t?t nh?t, hi?u qu? công vi?c ??t ???c s? cao nh?t. N?i th?t c?a xe Hyundai Mighty ???c thi?t k? ?? t?ng
kh? n?ng v?n hành xe, gi?m m?t m?i và stress. ?i?u này ?ã ???c ki?m ch?ng b?i r?t nhi?u chuyên gia trên m?i lo?i ???ng khác nhau. C?n s? ?i?u
khi?n nh? nhàng, chính xác. Các v?t li?u n?i th?t cao c?p giúp t?ng ?? b?n, t?ng kh? n?ng cách âm và gi?m thi?u rung l?c, công t?c ?èn LED và
b?ng ?i?u khi?n rõ nét là t?t c? nh?ng lý do khi?n Hyundai Mighty tr? thành m?t s? l?a ch?n hàng ??u c?a tài x?.

C?n ?i?u ch?nh góc nghiêng gh? lái, c?m công t?c ?i?u khi?n công t?c ?i?u hòa, ?ài radio FM, h?p ??ng ?? trong cabin.

??ng c? Xe t?i 8 T?n Hyundai 8T Mighty 2017 m?nh m? và tin c?y

??ng c? d?u D4DB Hyundai s? mang ??n hi?u n?ng m?nh m?, k?t h?p v?i ?? b?n v??t tr?i, ?ã giúp xe t?i Hyundai n?i b?t so v?i các lo?i xe khác.

??ng c? tiêu chu?n Euro 2 D4DB 130ps/2900rpm Dung tích: 3907cc Momen xo?n c?c ??i: 38kg.m/ 1800 rpm

H? th?ng phanh ABS tích h?p EBD

Dòng xe Mighty mang ??n s? an toàn v??t tr?i nh? h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS 4 kênh tích h?p h? th?ng phân b? l?c phanh ?i?n t? EBD
tiên ti?n, gia t?ng t?i ?a tính an toàn. (tùy ch?n)

Dòng xe t?i trung Hyundai v?i ch?t l??ng v??t tr?i s? ?em ??n s? hài lòng cao nh?t nh? gi?m thi?u chi phí v?n hành, chi phí b?o d??ng, b?o trì xe,
?i?u ?ó không ch? giúp t?ng s? an toàn khi lái xe mà còn giúp t?i ?u hóa l?i nhu?n.
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Khung g?m ch?c ch?n : Khung g?m (Sát-xi) làm t? thép ch?u nhi?t cùng k?t c?u gia c??ng c?a Hyundai giúp t?ng kh? n?ng ch?u t?i, ??m b?o
s? ?n ??nh trên m?i ?i?u ki?n ???ng sá

Cabin l?t: Ki?m tra k? thu?t s? thu?n ti?n h?n r?t nhi?u nh? cabin nghiêng ??n 50 ??, giúp d? dàng ti?p c?n nh?ng b? ph?n bên trong.

Ti?n ích : Vi?c ki?m tra m?c nhiên li?u, c?u chì hay thay th? bóng ?èn th?t d? dàng nh? thi?t k? tinh t? c?a Hyundai.

Quý khách có nhu c?u xe t?i hyundai 8 t?n mighty 2017 thùng kín vui lòng liên h? Ph?m ??t: 0937 23 28 29

B?ng thông s? k? thu?t xe t?i Hyundai 8 t?n Mighty 2017 thùng kín

Kích th??c
V?t bánh xe tr??c/sau 1.650 / 1.520 
Kho?ng nhô tr??c/sau 1.100 / 1.710 
D x R x C (mm) 6.565 x 2.000 x 2.290 
Chi?u dài c? s? (mm) 3.755 
Kho?ng sáng g?m xe (mm) 235 
Bán kính quay vòng t?i thi?u (m) 7,01 
Tr?ng l??ng không t?i (kg) 2.570 
Tr?ng l??ng toàn t?i (kg) 11.490 
Kh?i l??ng
Kh?i l??ng b?n thân (kg) 2.570 
Phân b? lên c?u sau 8.000 
Kh?i l??ng t?i ?a 11.490 
Phân b? lên c?u tr??c 3.900 
??ng c?
Model Hyundai D4DB 
Lo?i ??ng c? ??ng c? Diesel, 4 kì, 4 xi lanh, turbo t?ng áp 
Dung tích công tác (cc) 3.907 
Công su?t c?c ??i (Ps) 130/2.900 
Momen xo?n c?c ??i (Kgm) 38/1.800 
Dung tích thùng nhiên li?u (L) 100 
H?p s?
H?p s? 5 s? ti?n, 1 s? lùi 
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H? th?ng treo
Tr??c Ph? thu?c, nhíp lá bán e líp, gi?m ch?n th?y l?c 
Sau Ph? thu?c, nhíp lá bán e líp, gi?m ch?n th?y l?c 
Vành & L?p xe
Ki?u l?p xe Phía tr??c l?p ??n, phía sau l?p ?ôi 
C? l?p xe (tr??c/sau) 8,25-16 
??c tính v?n hành
Kh? n?ng v??t d?c (tan?) 21,8 
V?n t?c t?i ?a (km/h) 86,4 
H? th?ng phanh
H? th?ng phanh chính Phanh tang tr?ng, th?y l?c 2 dòng, tr? l?c chân không 

Xe T?i Hyundai 8T Hyundai Mighty 2017 8 T?n là s?n ph?m chính hãng hyundai v?i nhãn hi?u duy nh?t HYUNDAI MIGHTY 2017, l?i th? và
giá tr? n?m trong s? hi?u này. Xe ???c ngân hàng tài tr? g?n nh? Hyundai nh?p kh?u v?i s? ph?n tr?m lên t?i 80%.

Ngo?i Th?t Huyndai 8 t?n mighty 2017 thùng kín

?ánh giá xe t?i Huyn ?ai Mighty 8 t?n ??i 2017, v? hình dáng bên ngoài c?ng không có gì thay ??i so v?i phi?n b?n Hyundai nh?p HD72 3.5 t?n
tr??c ?ây. Ngo?i th?t c?a xe vân gi? ??c ?i?m n?i b?t là ki?u ??u gù, v?i ki?u ?èn pha kép chi?u sáng tán x? ?a h??ng, c?m ?èn h?u, ?èn s??ng
mù, ?èn xi nhan giúp tái x? có th? thu?n ti?n qu?n sát khi lái xe.

Hyundai Mighty 8 t?n có g??ng chi?u h?u t? s?y khô khi g?p ?m ??t, góc qu?n sát r?ng lên t?i 180 ?? ra t?n ?uôi xe. xe có 2 màu xanh tr?ng ??
khách hàng có th? ch?n l?a. L?p s?n c?a dòng Huyndai ??i m??i theo tiêu chu?n c?a xe t?i du l?ch Santafe huyndai hàn Qu?c. v?i công ngh?
s?n 3 l?p t?nh ?i?n bao g?m, s?n ph?, s?n lót, s?n bóng ph? b? m?t. ??m b?o ch?ng ? vàng, ch?ng ch?y.

N?i th?t Hyundai 8 T?n mighty 2017 thùng kín

N?i th?t Xe t?i hyundai mighty 8 t?n ???c thi?t k? r?ng rãi, ti?n nghi, ??p m?t t?o không gian r?ng rãi giúp cho tài x? c?m giác tho?i mái khi v?n
hành xe trên nh?ng ch?ng ???ng dài.

N?i th?t huyndai 8 t?n ???c nh?p kh?u t?i nhà máy hyundai v?i ?i?m n?i b?t là gh? n? b?c da m?m m?i và có t?i 3 ch? ng?i, vô l?ng tay lái g?t gù
có tr? l?c chân không. h? th?ng máy l?nh công su?t cao, kính ch?nh ?i?n 2 bên, xe t?ch h?p c?ng USB, Radio ?ài FM, ?èn tr?n, m?i thu?c lá, s?c
pin ?i?n tho?i, giúp khách hàng có th? th? giãn trên m?i n?o ???ng

- Kho?ng tr?ng trong cabin Hyundai 8 t?n ???c thi?t k? r?ng rãi, thoáng mát. Hyundai ?ã c?i ti?n r?t nhi?u nh?m t?ng không giang bên trong
cabin, ?i?u hòa lu?ng khí.

??ng C? Huyndai 8 T?n mighty 2017 thùng kín

Xe T?i Hyundai 8 T?n Mighty 2017 l?p ráp ??ng c? hyundai D4DB m?nh m?, êm ái và b?n b? công su?t 140 mã l?c, dung tích xilanh 3907 cc ,
??ng c? 4 k? 4 xi lanh t?ng áp th?ng hàng. ??ng c? , c?u và h?p s? ???c nh?p kh?u nguyên c?c t? nhà máy HYUNDAI Hàn Qu?c. Chính vì thê
ch?c ch?n quý khách hoàn toàn an tâm v? ch?t l??ng. V?i tính n?ng m?i ??ng c? ???c phun d?u ?i?n t?. l??ng d?u phun vào ??ng c? ?úng th?i
?i?m, t? ?ó tránh lãng phí nhiên li?u. Giúp ??ng c? làm vi?c hi?u qu? h?n, công su?t t?ng lên
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??c Bi?t: Xe tích h?p tu?c bô t?ng áp lo?i l?n, giúp t?ng l?u l??ng khí n?p vào ??ng c? t? ?ó giúp t?ng công su?t ??ng c?. ??m b?o ??ng c? ho?t
?ông ti?t ki?m nhiên li?u nh?ng l?i hi?u qu? h?n.

Nh?n xét

Th? b?y, 12 Tháng 5 2018 

dòng mighty c?a hyundai ch?t l??ng cao, nhiêu ng??i ?ã dùng

Nguy?n Hoàng 
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