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Chi ti?t s?n ph?m

 xe ben Hino 3T5 là dòng xe thu?c HINO 300 SERIES thùng ben t? ?? ???c thi?t k? s?n xu?t nh?m mang ??n cho quý khách hàng ?ang kinh
doanh m?t hàng v?t li?u xây d?ng (Cát s?i, ?á, xi m?ng...) có m?t chi?c xe phù h?p nh?t cho vi?c v?n chuy?n hàng hóa, kh? n?ng ho?t ??ng b?n
b? và ch?u t?i cao ít hao t?n nhiên li?u trên m?i ??a hình. Ngoài ra khung g?m ch?c ch?n thi?t k? hi?n ??i cùng v?i t?i tr?ng phù h?p v?i nh?ng tài
x? ?ang s? h?u b?ng lái B2 làm nên chi?c xe ben ???c nhi?u khách hàng ?a chu?ng nh?t th? tr??ng

s?n ph?m xe ben t? ?? hino dutrol ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? inodonesia

xe t? ?? hino ben ,xe ben hino nh?p kh?u, xe ben hino m? b?ng , xe ben hino 2017

Dòng xe t?i nh? Hino 300 Series ra m?t n?m 2013 mang thi?t k? toàn c?u, ???c nh?p kh?u và l?p ráp t?i nhà máy Hino t?i Vi?t Nam. V?i tr?ng t?i
?a d?ng t? 4.8 ??n 8.5 t?n, xe t?i nh? Hino 300 Series phù h?p v?i các tuy?n v?n chuy?n ng?n và v?a, các cung ???ng n?i th? (*). ???c nh?p
kh?u và l?p ráp theo quy trình c?a Hino Nh?t B?n, xe t?i nh? Hino 300 Series ??m b?o s? B?n B? - Ch?t L??ng và ?? Tin c?y cao cho t?t c? các
nhu c?u c?a khách hàng.

Xe ben Hino 3t5 thùng 3 kh?i là dòng s?n ph?m nh?p kh?u nguyên chi?c t? Indonesia thu?c phân khúc Hino 300 Dutro. Dòng xe ben t? ??
3t5 này hi?n do xe t?i Nh?t phân ph?i t?i TP HCM và các t?nh mi?n nam v?i giá xe ben Hino h?p lý cùng các ch??ng trình khuy?n mãi ?u ?ãi
nh?t ??n t? nhà máy Hino Motors Vi?t Nam.

Sau 10 n?m phát tri?n, xe ben Hino 3.5 t?n v?n ??ng ??u trong top doanh s? xe bán ra h?ng n?m t?i Indonesia. ?i?u này cho th?y uy tín và ch?t
l??ng c?a Hino Dutro ?ã ???c ng??i tiêu dùng tin t??ng s? d?ng.  Ngoài ra, các dòng s?n ph?m c?a Hino ??u có ?u ?i?m chung là tu?i th? cao,
kh? n?ng v?n hành v??t tr?i, ??m b?o phát tri?n ho?t ??ng kinh doanh v?n t?i lâu dài.

Xe ben Hino 3t5 có ch? ?? b?o hành 12 tháng và không gi?i h?n s? km. Hino Motors ?ã cho xây d?ng h? th?ng các trung tâm b?o hành - b?o
d??ng trên toàn qu?c nh?m ph?c v? nhu c?u s? d?ng xe và sau khi mua xe c?a khách hàng, ??m b?o l?y “d?ch v? ch?m sóc khách hàng ??t lên
hàng ??u”.

?ÁNH GIÁ XE BEN HINO 3T5 DUTRO XZU342L – EURO 4

Xe ben Hino 300 Dutro s? h?u s?c m?nh t? kh?i ??ng c? diesel W04D – 4 xi lanh th?ng hàng có dung tích 4009 (cc) k?t h?p turbo t?ng n?p, làm
mát b?ng khí n?p giúp s?n sinh công su?t c?c ??i 118 Kw t?i 2500 vòng/phút, cùng moment xo?n c?c ??i 363 N.m t?i t?i tua 1500 vòng/phút. ??c
bi?t trên Hino Dutro áp d?ng nh?ng công ngh? m?i nh? h? th?ng phun d?u ?i?n t? common rail giúp t?i ?u quá trình cháy, t?ng hi?u su?t n?p,
gi?m l??ng khí th?i Nox và than, ti?t ki?m nhiên li?u ??ng th?i thân thi?n v?i môi tr??ng.

T?ng t?i tr?ng : 7.500 KG , T? tr?ng : 2.275 KG

??ng c? Diesel W04D-TP : 110 PS , 284 N.m
H?p s? c? khí M153 : 5 s? ti?n và 1 s? lùi
Thùng nhiên li?u 100L
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CABIN r?ng rãi cho ng??i ng?i
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