THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS
Kích thước / Dimension
Xe sát xi / Cha- Dài / Length
siss cab
Rộng / Width
Cao / Height
Chiều dài cơ sở / Wheelbase
Vệt bánh /
Trước / Front
Wheel tread
Sau / Rear
Trọng lượng / Weight (Kg)
Trọng lượng xe sát xi / Curb weight
Trọng lượng toàn bộ
/ Gross Vehicle Weight
Động cơ / Engine
Mã động cơ / Model
Loại / Type

Dung tích xylanh / Piston Displacement (cc)
Công suất cực đại / Max. Power (ps/rpm)
Momen xoắn cực đại / Max. Torque (Nm /rpm)
Hộp số / Transmission
Mã hộp số / Model
Loại / Type
Cầu / Axle
Tải trọng cầu /
Trước / Front
Capacity (Kg)
Sau / Rear

NEW MIGHTY N250

TRUCK & BUS

MÀU SẮC NGOẠI THẤT

5,260
1,760
2,200
2,810
1,485
1,270

Trắng

1,780
4720
Xanh
A2 ( D4CB)
"Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu trực tiếp
/ Turbo Charger Intercooler 4 stroke-cycle, water-cooled,
direct-injection diesel engine"
Xám

2,497
130 / 3,800
255 / 2,000
M6AR1
Số sàn, 6 cấp / Floor Shift, 6-speed manual
1,960

● 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 Hyundai trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.

2,760

Lốp / Tire and Wheel
Loại / Type
Kích cỡ lốp / Tire Trước / Front
Sau / Rear
Trang bị / Equipments
Tay lái trợ lực / Power steering wheel
Vô lăng gật gù / Tilt steering wheel
Cửa sổ chỉnh điện / Power window
Điều hòa chỉnh tay / Manual A/C
Radio / USB / Bluetooth
Đèn sương mù trước / Front fog lamp
Van điều hòa lực phanh / Load sensing proportioning valve (LSPV)

Một lốp trước, hai lốp sau / Single front, Dual rear
6.50R16
5.50R13-12PR
●
●
●
●
●
●
●
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New Mighty N250

06:00

Một cách mới để làm việc trong thành phố
Khi ngày mới bắt đầu, New Mighty N250 từng bước giúp cho công việc kinh doanh của bạn trở nên hiệu
quả nhất. Đó là nhờ vào nhiều ưu điểm nổi bật với khả năng vận chuyển hàng hóa lớn cho phép bạn vận
chuyển nhiều hàng hóa hơn trong mỗi chuyến đi. Khối lượng vận chuyển mỗi chuyển đi nhiều hơn đồng
nghĩa với việc năng suất làm việc cao hơn và giảm thiểu chi phí hoạt động trên đường.
Với kích thước nhỏ gọn và linh hoạt, New Mighty N250 có thể hoạt động trên nhiều tuyến phố mà nhiều
xe khác không thể làm được. Động cơ A2 2.5 kết hợp với hộp số 6 cấp mang lại công suất và mô men
xoắn lớn đồng thời rất tiết kiệm nhiên liệu.
Dù hoạt động trên công trường hoặc trong trung tâm thành phố, New Mighty N250 luôn chứng tỏ sự đa
năng và khả năng giải quyết mọi công việc.
Nhanh nhạy và linh hoạt trong mọi tình huống.
Đối với những không gian chật hẹp trong thành
phố, New Mighty N250 cho thấy sự nhanh nhẹn
và linh hoạt của mình bởi kích thước tổng thể
phù hợp và bán kính quay vòng chỉ có 5,8m.

Đối tác hoàn hảo của bạn
Bất kể ngành kinh doanh nào, New Mighty N250 luôn sẵn sàng giúp bạn vượt qua
mọi thử thách. Đó là bởi sự linh hoạt và cơ động của New Mighty N250.

08:00

Thêm tải trọng, thêm hàng hóa,
thêm lợi nhuận
New Mighty N250 mang lại cho công việc kinh doanh của bạn một lợi thế lớn với chiều dài cơ sở 2,810mm và chiều dài thùng là 3,400mm.
Rất thuận tiện cho việc vận chuyển trong thành phố. Với chiều dài thùng được tăng thêm so với các phiên bản trước đó, Bản có thể vận
chuyển thêm 10% theo thể tích và tải trọng tối đa tăng hơn 300kg.
Việc sử dụng khung gầm bằng chất liệu thép tốt nhất và nhẹ giúp New Mighty N250 tăng tải trọng chở hàng mà vẫn đảm bảo được độ bền
và khả năng chịu tải.
Tải trọng lớn hơn, giúp cho hiệu quả vận chuyển tăng lên vượt trội so với các xe cũng phân khúc.

Chiều dài thùng lớn hơn
Chiều dài cơ sở lớn giúp New Mighty N250 tăng được chiều dài thùng và giúp cho
việc vận chuyển của bạn sẽ tăng lên 10% tương đương với 300kg. Chiều cao mặt
sàn thùng thấp giúp cho việc bốc dỡ hàng hóa được dễ dàng hơn.

Chiều dài thùng lớn

Chiều dài cơ sở 2,810mm

16:00
An toàn hơn, thoải mái hơn
Thiết kế cabin rộng rãi và tiện nghi giúp cho việc vận hành và điều khiển xe một cách thoải mái và dễ dàng.Tầm nhìn từ chỗ ngồi của lái xe
lớn giúp quan sát tốt hơn, đảm bảo sự an toàn khi vận hành trên đường.
Hệ thống van điều hòa lực phanh theo tải trọng (LSPV) tăng cường độ an toàn khi xe có tải. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế hiện đại
dễ quan sát và thao tác giúp cho việc vận hành xe trở nên dễ dàng hơn

40.8°

Tầm nhìn tốt tăng sự an toàn
Với tầm nhìn rộng tới tất cả các hướng chính,
vùng quan sát từ ghế lái lớn hơn và tốt hơn bao
giờ hết. Đó là một yếu tố được thiết kế để giảm
thiểu sự mệt mỏi, tăng cường sự tỉnh tảo mang
lại sự an toàn và tự tin cho các lái xe.

Không gian nội thất rộng rãi và thoải mái
Cabin thiết kế rộng rãi và được trang bị tốt sẽ làm giảm căng thẳng khi lái xe.
Ghế ngồi được thiết kế với các đường viền khỏe khoắn với tựa đầu có thể điều chỉnh,
đem lại sự thoải mái tối đa và giảm thiểu mệt mỏi khi lái xe.

Cụm đồng hồ trung tâm hiển thị rõ ràng,
nổi bật

Hệ thống âm thanh đầy đủ kết nối

Vô lăng gật gù và trợ lực

Bảng điều khiển trung tâm hiện đại và dễ
thao tác

20:00
Mạnh hơn, nhẹ hơn và hiệu quả hơn

Động cơ A2 2,5 lít cho mô men xoắn tăng tới 53%. Hộp số 6 cấp cải thiện khả năng tăng tốc.
Cabin lật nghiêng về phía trước giúp cho việc bảo trì, sửa chữa dễ dàng hơn bao giờ hết.
Thép cao cường được sử dụng cho khung gầm của xe giúp tăng cường độ cứng và khả năng chịu tải tốt hơn và nhẹ hơn.
Hệ thống treo trước được thiết kế mới, tăng cường hệ thống nhíp, hệ thống giảm xóc và thanh giằng cầu trước giúp cho cảm giác lái được tốt
hơn và ổn định hơn.

45°

53% ↑

Sự kết hợp hoàn hỏa giữa động cơ và hộp số.
Hệ thống phun dầu Common Rail và trục cam đôi giúp tiết kiệm nhiên liệu.
Động cơ A2 mạnh mẽ cho công suất cực đại 130ps / 3,800 rpm. Kết hợp với hộp số 6 cấp cho
hiệu quả truyền động và độ bên cực tốt.
Và với 6 cấp số cho sức mạnh lớn, động cơ chạy ở tốc độ vòng tua thấp, giảm độ ồn hơn hộp số
5 cấp.
Với hộp số này, việc ra vào số sẽ trở nên trơn tru, mượt mà hơn và khả năng tăng tốc là cực kỳ
ấn tượng.

Bảo trì dễ dàng hơn

Việc bảo trì định kỳ sẽ tiêu tốn của bạn thời gian, nhưng khi cabin có thể lật nghiêng một góc
450 về phía trước thì công việc này sẽ trở nên nhanh gọn và dễ dàng hơn, giảm thiểu thời gian
sửa chữa và bảo trì xe.
Thiết kế cabin có thể lật nghiêng giúp cho người ngồi trên cabin không bị ảnh hưởng bởi sức
nóng từ động cơ và giảm thiểu độ ồn so với thiết kế cabin thông thường.

Khung sát xi gia cường

Thanh giằng cầu giúp ổn định và an toàn khi
lái xe

Tăng cường hệ thống treo và giảm chấn trước

Tải trọng cầu cao và nhíp sau cứng cáp

Trang bị & Tiện nghi

Cản trước cứng cáp
Đèn pha và đèn xi nhan cỡ lớn
Đèn chiếu sáng ban ngày

Bậc lên xuống thuận tiện, độ bền cao
Hộc chứa đồ trung tâm
Hộc để đồ cạnh cửa rộng rãi

Chỗ để cốc ở dưới bảng điều khiển trung tâm
Đèn trần trong cabin
Ngăn chứa đồ dưới bảng điều khiển trung tâm

Bình nhiên liệu 65L
Hộp dụng cụ cầm tay
Đèn hậu kết hợp với đèn xi nhan sau

