New Porter 150

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATION
Kích thước / Dimension (mm)

Xe sát xi / Chasiss cab

Dài / Length
Rộng / Width
Cao / Height

5,120
1,740
1,970
2,640
1,485
1,320
1,185
1,295
140

Chiều dài cơ sở / Wheelbase
Vệt bánh xe / Wheel tread
Chiều dài đầu đuôi / Overhang

Trước / Front
Sau / Rear
Trước / Front
Sau / Rear

Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance
Trọng lượng / Weight (Kg)
Trọng lượng xe sát xi / Curb weight

1,530
1,010
520
3,500
5.4

Phân bổ cầu trước
Phân bổ cầu sau
Trọng lượng toàn bộ / Gross Vehicle Weight
Bán kính quay vòng / Turning Radius (m)
Động cơ / Engine
Mã động cơ / Model

A2 ( D4CB)
"Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử / Turbo Charger Intercooler
4 stroke-cycle, liquid-cooled,
electric-injection diesel engine"
2,497
130 / 3,800
255 / 1500 - 3500
EU4

Loại / Type
Dung tích xylanh / Piston Displacement (cc)
Công suất cực đại / Max. Power (ps/rpm)
Momen xoắn cực đại / Max. Torque (Nm /rpm)
Tiêu chuẩn khí thải / Exhaust emission standard
Hộp số / Transmission
Mã hộp số / Model
Loại / Type
Cầu / Axle

Thùng mui bạt

M6AR1
Số sàn, 6 cấp / Manual Shift, 6-speed manual
Trước / Front
Sau / Rear

1,500
2,120

Kích cỡ lốp / Tire

Trước / Front
Sau / Rear

Một lốp trước, hai lốp sau / Single front, Dual rear
195/70R15
145R13

Hệ thống phanh / Brake system
Hệ thống phanh chính / Brake system
Hệ thống treo / Suspension system

Trước (Front) / Sau (Rear)

Hệ thống treo / Suspension system

Trước / Front
Sau / Rear

Tải trọng cầu / Capacity (Kg)

Thùng lửng

Lốp / Tire and Wheel
Loại / Type

Thùng kín (composit)

Dẫn động thuỷ lực 2 dòng trợ lưc chân không, kiểu đĩa phía trước và tang trống phía sau
Kiểu treo độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực.
Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực

Trang Bị / Equipments
Tay lái trợ lực / Power steering wheel
Vô lăng gật gù / Tilt steering wheel
Khóa cửa trung tâm / Central door lock
Cửa sổ chỉnh điện / Power window
Điều hòa chỉnh tay / Manual A/C
Radio / USB / Bluetooth

●
●
●
●
●
●

- Các giá trị trên đây là kết quả của các cuộc kiểm tra nội bộ và có thể thay đổi sau khi được kiểm nghiệm lại.
- Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue.
- Hyundai Thành Công có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật và trang thiết bị mà không cần báo trước.
- Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.
- Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.

Thùng kín (inox)

new

Porter 150
Ngôi sao dòng tải nhẹ

&1*7<&37+<81'$,7+1+&1*9,ȶ71$0
1K¢SK¤QSKɁL OȟSU£SFK¯QKWKəF[H+\XQGDLWȑL9LȷW1DP

HƠN CẢ NHỮNG GÌ MONG ĐỢI
Mẫu xe New Porter 150 ra mắt đã thỏa mãn sự chờ đợi
bấy lâu nay của khách hàng. Hyundai luôn thấu hiểu giá
trị cốt lõi mà khách hàng mong muốn ở một mẫu xe tải:
Đó chính là khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên
liệu ưu việt. Ngoài ra, chiếc xe cần mang đến sự linh hoạt
tối đa trên mọi cung đường kết hợp với những tiêu chuẩn
cao nhất về an toàn. Hyundai New Porter 150 sẽ thể hiện
đầy đủ những tố chất đó và còn hơn thế nữa.
Chỉ mới nhìn lần đầu, khách hàng đã có thể cảm nhận rõ
ràng bản sắc đột phá và chất lượng tuyệt hảo của New
Porter 150. Vượt qua những giá trị thông thường, chiếc
xe chính là đại diện rõ nét nhất cho triết lý Hyundai – nhà
sản xuất xe hơi có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong suốt
một thập kỷ đã qua.

PHONG CÁCH, LINH HOẠT VÀ BỀN BỈ

Mỗi chiếc xe tải trên thế giới đều mang trong mình một thế mạnh riêng. Tuy nhiên, điều đặc biệt mang lại lợi thế cho New Porter 150 so với phần còn lại, đó
chính là sự hoàn hảo ở mọi tiêu chí. Dù ở góc nhìn nào, chiếc xe cũng tạo nên những tiêu chuẩn tối cao so với các mẫu xe khác. Và một khi đã ngồi sau vô
lăng để trải nghiệm New Porter 150, khách hàng sẽ cảm nhận được tất cả những tinh túy mà Hyundai mang đến: một phong cách tinh tế để khẳng định bản
sắc của chính khách hàng cũng như doanh nghiệp. Song hành cùng thiết kế hiện đại, sáng tạo của xe là khả năng vận hành linh hoạt và bền bỉ tương xứng.
Với thương hiệu Hyundai đã được khẳng định, New Porter 150 cam kết là khoản đầu tư kinh tế nhất cho chủ sở hữu. Vì vậy, tại sao phải băn khoăn về những
lựa chọn khi New Porter 150 chính là tất cả những gì bạn cần?

Mạnh mẽ hơn và êm ái hơn
Để đạt được hiệu năng nhiên liệu tối ưu, Hyundai mang đến phiên bản động cơ A2
2.5L được trang bị công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp CRDi giúp tối ưu về sức
mạnh và vận hành êm ái hơn. Kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, công suất tối đa động
cơ đạt tới là 130 Ps tại 3.800 vòng/phút và sản sinh mô men xoắn tối đa 255 Nm tại
1.500 – 3.500 vòng/phút.

Hộp số sàn 6 cấp
Hộp số của New Porter 150 được tối ưu
tỉ số truyền giúp đảm bảo sức kéo, vận
hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Cửa sổ điều khiển điện.

Hộc đựng đồ ở cửa xe.

Vô-lăng trợ lực lái điện và có thể
điều chỉnh lên-xuống.

Acqui dung lượng 90 AH.

Gương chiếu hậu góc rộng.

Ngăn chứa đồ phía trước rộng rãi,
tiện ích.

Bảng taplo phong cách Sedan
Bố cục cụm đồng hồ thiết kế khoa học, hiện đại, giúp
thể hiện các thông số một cách rõ ràng, dễ nắm bắt.

AN TÂM TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH
Sở hữu một chiếc H100 mới đồng nghĩa với việc khách hàng đang có được những trải nghiệm của một cộng đồng khách hàng Hyundai, luôn hài lòng và tin tưởng vào sản phẩm mình đã lựa chọn. Thực tế đã cho
thấy, rất nhiều khách hàng đã chọn một chiếc Hyundai để thay thế cho sản phẩm cũ cùng thương hiệu. Tại sao lại như vậy? Chỉ có một lý do duy nhất: sở hữu một chiếc xe Hyundai đồng nghĩa với sở hữu lựa chọn
tốt nhất. Một số khách hàng của chúng tôi luôn chia sẻ với nhau về hiệu suất vận hành đáng kinh ngạc cùng sự tin cậy đến từ động cơ dầu và bộ truyền động hoàn hảo. Những khách hàng khác lại bị thuyết phục
bởi triết lý thiết kế sản phẩm không khoan nhượng của Hyundai. Với những giá trị vượt qua mọi tiêu chuẩn, khách hàng hãy đến và trải nghiệm để có những cảm nhận của riêng mình.

Ốp trước giúp dễ dàng quan sát và
bảo trì các chi tiết bên trong.

Hộp chứa dụng cụ.

