Xe tải IZ65 3.5 tấn: Xe đông lạnh 3.5 tấn 2.5 tấn IZ65

Xe đông lạnh 3.5 tấn 2.5 tấn IZ65

iz65 thung dong lanh, gia xe tai iz65 thung dong lanh, gia xe dong lanh 3t5, xe tai dong lanh 2t5

Đánh giá: Chưa có đánh giá

Hỏi về sản phẩm này

Chi tiết sản phẩm
Kính gửi quý khách hàng sản phẩm xe tải thùng đông lạnh 3.5 tấn và phiên bản hạ tải 2.5 tấn IZ65 - Đô
Thành Hyundai Gold
Số loại
Khối lượng
Khối lượng toàn bộ
Khối lượng hàng hóa
Khối lượng bản thân
Số chổ ngồi
Dung tích nhiên liệu
Kích thước
Kích thước tổng thể D x R x C (mm)
Kích thước lòng thùng hàng D x R x C/TC (mm)
Chiều dài cơ sở
Vệt bánh xe trước / sau
Khoảng sáng gầm xe
Động cơ - truyền động
Kiểu động cơ
Loại
Dug tích xy lanh
Công suất lớn nhất
Mô men xoắn lớn nhất
Kiểu hộp số
Hệ thống phanh
Phanh chính
Phanh đỗ
Phanh khí thải
Phanh ABS
Các hệ thống khác

dothanh iz65
6410/4990 kg
3490/2150 kg
2725/2645 kg
3 người
80 lít
1560/1508 mm
210 mm
JE493ZLQ4 EURO IV
Diesel 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu
trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước
2771 cc
109/3400 PS/rpm
260/2000 N.m/rpm
JC528T8 - 5 số tiến và 1 số lùi
Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không
Tang trống, cơ khí, tác động lên trục thứ cấp cảu hộp
số
Có
Có
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Ly hợp
Hệ thống lái
Hệ thống treo
Máy phát điện
Ắc-quy
Cỡ lốp/ công thức bánh xe
Tính năng động lực học
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%)
Tốc độ lớn nhất (km/h)
Bán kính quay vòng nhỏ nhất

Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực
Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực
Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực
14V x 110A
12V - 90Ah
7.00 - 16/4 x 2R
24,2
100
5,2

Những lô hàng xe tải IZ65 thùng đông lạnh đã và đang được sản xuất và bán ra thị trường, với ưu thế giá
thành tối ưu cho người Việt, chất lượng cao của Hyundai, độ bền bền bỉ và tiết kiệm khi phối hợp động cơ
Euro 4 của Isuzu Nhật Bản, Đô Thành Auto tin rằng sản phẩm xe tải IZ65 Gold sẽ làm hài lòng bất kỳ ai đã
ngồi vào cabin và trải nghiệm.

Giá xe tải IZ65 thùng đông lạnh tại TPHCM được niêm yết là giá xe chassis tầm 450 triệu, để biết chính xác
giá cả thị trường quý khách hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn và báo giá, chuong trình khuyến mãi hỗ
trợ theo từng thời điểm.
Rất mong nhận được sự quan tâm của quý khách hàng, Bảo Cường - Điện thoại: 0971 326 882
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Nhận xét
Thứ sáu, 08 Tháng 2 2019
Đánh giá xe tải IZ65
Được thiết kế nội thất rộng rãi và tiện nghi tạo, không gian rộng rãi giúp tài xế cảm giác thoải mái
khi lái xe trên chặng đường dài;
Xe có trang bị điều hòa nhiệt độ hai chiều nóng và lạnh, hệ thống âm thanh có đầu đĩa CD, Radio
FM/AM, cửa sổ điện, hệ thống gương chiếu hậu lớn, tay lái trợ lực điều chỉnh hai hướng.
Xe tải IZ65 có thể so sánh được với dòng xe Hyundai HD72 thùng đông lạnh được nhập khẩu nguyên chiếc
từ Hàn Quốc. Tải trọng 3.5 tấn, được yêu thích nhất hiện nay.
Hệ thống đông lạnh được nhập khẩu chính hãng theo xe đảm bảo khả năng làm lạnh luôn được giữ ổn định
từ 0 đến -20 độ.
Là sản phẩm xuất xứ từ nhà máy Đô Thành Auto nên hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, Vì Đô Thành Auto là
nhà sản xuất ô tô tải ủy quyền của Hyundai tại Việt Nam từ lâu nay đã khẳng định tên tuổi thương
hiệu qua các dòng xe như H100 porter 100, HD65, HD72, HD78, HD88, HD85, HD99, HD120S, HD120SL .v.v.
Và hiện nay là các phiên bản máy động cơ isuzu với số hiệu IZ như IZ49, IZ65 Euro 4
Nguyễn Hoàng

3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

