Thông số kỹ thuật
Loại thân
Số chỗ ngồi
Kích thước (mm)
Chiều dài cơ sở
Kích thước tông thể

County
Thân dài
29
4.085
7.590
2.035
2.755
1.705 / 1495
150

Chiều dài
Chiều rộng
Chiều cao
Trước / Sau

Vệt bánh xe
Khoảng sáng gầm xe
Khối lượng (kg)
Khối lượng bản thân
kg
Khối lượng tối đa
kg
Khả năng vận hành
Vận tốc tối đa
km/h
Khả năng leo dốc
tan(φ)
Bán kính quay vòng tối thiểu (m)
Khung gầm
Loại
Nguồn gốc
Động cơ
Mã động cơ
Lọại động cơ

Dung tích động cơ (cc)
Đường kính piston, hành trình xi lanh
Tỷ số nén
Công suất tối đa (ps/rpm)
Moment xoắn tối đa(kg.m/rpm)
Hộp số
Mã hộp số
Loại
Lốp xe
Lốp
Trước / Sau
Phanh
Phanh trước/sau
Bình nhiên liệu
Thể tích (lít)
Cửa
Cửa khách
Hệ thống điều hòa
Loại
Nội thất
Ghế
Bố trí
Điều chỉnh ngả ghế

County

4.300
6.475
98
38%
7,4
Hyundai County Long Body
Nhập khẩu từ HYUNDAI Hàn Quốc
D4DD - CRDi, Euro II
Động cơ diesel 4kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, phun dầu điện tử,
có turbo tăng áp
3.907
104 x 115
17,5:1
140/2.800
38/1.600
Hyundai
5 số tiến, 1 số lùi

7,590

7.00R16/7.00R.16
Kiểu tang trống, mạch kép thủy lực, có trợ lực chân không.
95
Loại gấp-đóng mở bằng điện

Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Thương mại
www.hyundai-thanhcong.vn

Công suất 13.000Kcal/h
2x2
Có

Chú thích
1. Trọng lượng không tải của xe có mức dung sai cho phép là 3.5%
2. Trọng lượng không tải bao gồm trọng lượng của dầu, nhiên liệu, nước làm mát động cơ, giá đỡ và lốp dự phòng,
ngoại trừ bộ dụng cụ tiêu chuẩn.
3. Thông số có thể khác tùy vào quốc gia
4. Hyundai có quyền thay đổi thông số, thiết bị, sản xuất hoặc ngừng sản xuất các phiên bản xe bất cứ khi nào mà
không cần thông báo trước
5. 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.
6. Xe thực tế có thể có đôi chút khác biệt so với hình ảnh trong catalogue
7. Màu sắc in trong catalogue có thể sai khác nhỏ so với màu sắc thực tế.
7. Vui lòng liên hệ với đại lý để biết thêm chi tiết.

TRUCK & BUS

County

P H O N G

C Á C H

Mẫu xe của tương lai
Độc đáo và đi trước thời đại, thiết kế của xe County còn
rất đồng điệu với tính năng thực tế.
Các cạnh tròn và bề mặt trơn nhẵn giúp chiếc xe thêm
đơn giản nhưng thanh thoát.

Cản trước và đèn sương mù

Cánh gió sau

Xi nhan bên cạnh

Kính liền

Ốp sau

Cản sau

Cản trước lớn và cứng cáp sẽ giúp tạo
nên sự mạnh mẽ trong khi đèn sương
mù sẽ giúp xe di chuyển an toàn dưới
thời tiết mưa và sương mù.

Gia tăng sự mạnh mẽ cho xe và tạo sự
chuyển tiếp hài hòa giữa lớp kính với
phần đuôi xe.

Cánh gió sau sẽ tạo vẻ cao cấp cho
phần thân sau. (tùy chọn)

Lớp kính cố định không chỉ giúp tăng
sự trang nhã mà còn cải thiện tầm
nhìn. (tùy chọn)

Cụm cản sau bằng kim loại bao quanh
các góc cạnh xe để tăng sự mềm mại,
hài hòa tổng thể.

Truyền thêm cảm hứng cho những chuyến đi
Kích thước nhỏ gọn cùng kiểu dáng rất được ưa chuộng, luôn đem đến sự thoải mái tối đa cho hành khách.
Hệ thống cửa kính cao cấp, rộng rãi sẽ giúp tài xế và hành khách quan sát toàn bộ ngoại cảnh.
Đó chính là County - Dòng xe ấn tượng số 1 trong lòng khách hàng.

Đ Ộ N G

C Ơ

Êm ái, Tinh tế và Tiết kiệm

EURO-III

Động cơ diesel D4DD 4 xi lanh CRDI của Hyundai là động cơ lý tưởng cho mọi
cung đường.
Công suất 140ps với số vòng quay 2800rpm sẽ tạo nên những hiệu suất ấn
tượng, Hộp số 5 cấp giúp xe luôn vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

140ps / 2,800rpm
Dung tích: 3907cc
D4DD

Momen xoắn cực đại: 38kg.m/1600rpm

A N

T O À N

Công nghệ mới bảo vệ toàn diện

Hệ thống phanh thủy lực với hệ thống trợ lực chân không và tùy chọn
ABS, má phanh kích thước lớn sẽ mang đến sự an toàn và ổn định cho
chiếc xe.

CÓ ABS
KHÔNG CÓ ABS

Van phân phối lực phanh
theo tải trọng
Để tăng an toàn khi phanh, van
phân phối sẽ điều chỉnh lực phanh
tại các bánh xe, tùy theo lượng
hành khách trên xe

Phanh khí xả

Rất hiệu quả khi đi trên sườn dốc.
Phanh khí xả giúp giảm sự mài mòn
phanh chính.

Bộ trợ lực phanh cỡ lớn

Bộ trợ lực đôi cỡ lớn giúp lái xe
giảm bớt lực đạp phanh trong khi
vẫn đảm bảo phanh xe hiệu quả

ĐẠP PHANH

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
ABS có thể phát hiện hiện tượng khóa bánh khiến phương tiện
bị mất kiểm soát, do đó đảm bảo an toàn cho xe khi phanh lại
trên những đoạn đường trơn trượt (tùy chọn )

Thử độ bền trên bề mặt gồ ghề

Kiểm tra hệ thống lái

Thử nghiệm khả năng vượt dốc

Thân xe chắc chắn

County tạo cảm giác vững chãi trên từng đường nét. Khung gầm sử dụng ống thép hình khối
hộp mang đến sự ổn định vượt trội. County sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống,
bảo vệ cho khoang nội thất bên trong. Hơn thế nữa, lớp sơn bên ngoài sẽ giúp xe chống lại sự
ăn mòn do các yếu tố bên ngoài.

Khung gầm

Khung gầm dạng hộp, cải tiến so với dạng ray nhằm tăng khả
năng chống đỡ với các lực uốn xoắn.

Thử độ bền khung gầm

TRANG BỊ CHÍNH

Tay lái trợ lực

Tay lái điều chỉnh 4 hướng

Gương chiếu hậu và đèn trần

Chắn nắng

Quạt gió thông hơi

Loa 5.25inch

Công tắc cửa

Ngăn để đồ phía trước

Đèn huỳnh quang

Đồng hồ điện tử

Thông hơi trên nóc

Ngăn để đồ ở cửa

Lỗ thông hơi tinh tế

Hộp cầu chì

Bàn đạp ly hợp nhẹ nhàng

Cần số thuận tiện

Lốp và nắp chụp bánh xe

Tầm gạt nước rộng

