HOANG HUY
GROUP

GIỚI THIỆU

HIỆU SUẤT

KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ

INTERNATIONAL SẼ LÀM THAY
ĐỔI PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI
VIỆT NAM

chiếc xe đầu kéo với đặc điểm dễ quan sát,
dễ lái và dễ điều khiển.

ĐỘNG CƠ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

International là xe đầu kéo hiệu quả
kinh tế cao nhất tại thị trường Mỹ hiện
nay. Với thiết kế xe thế hệ cải tiến thứ
8 và tiết kiệm nhiên liệu nhất trên mọi
địa hình, với động cơ MaxxForce 13
(12.4L) thiết kế với sức ngựa 450 490hp.

ĐIỀU KHIỂN HÀNH TRÌNH

NỘI THẤT

Chúng tôi đã đạt được kết quả này
như thế nào? Bằng cách trao đổi với
các công ty vận tải, các lái xe để hiểu
rõ về nhu cầu của khách hàng và
chính các công ty vận tải và người lái
xe đã thiết kế và tạo ra chiếc xe đầu
kéo của chính họ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ

Mục tiêu Đầu tiên của việc vận tải là
Hiệu quả kinh doanh. Sau đó là hiệu
quả hoạt động của xe.
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KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ

THIẾT KẾ TẠO NÊN SỰ
KHÁC BIỆT
Khi những chiếc xe đầu kéo xem như là cuộc sống
của bạn, nhiên liệu chính là yếu tố quyết định hiệu
quả của việc kinh doanh. Do đó chúng tôi hiểu rằng
việc cải tiến dù rất nhỏ các bộ phận của xe, sẽ mang
lại hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
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HỆ THỐNG ĐẠI LÝ

Tiết kiệm nhiên liệu đầu vào

Hộp số

Qua cuộc kiểm tra các bộ phận bên
trong của xe và kết quả chỉ ra rằng xe
tiết kiệm 4-5% hiệu suất tiết kiệm nhiên
liệu so với các chủng loại xe khác.

Hộp số thiết kế 9,10,13 số thuận tiện phù hợp với địa hình Việt Nam.
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Hệ thống khí động học cao

Tối đa hóa hệ thống khí động học

Cabin được thiết kế theo tiêu chuẩn khí động học giúp giảm được
tối đa sức cản của không khí, tăng hiệu quả tiêt kiệm nhiên liệu.

Để đạt vị trí đầu ngành trong thiết kế hệ thống khí động học
của International, hãng đã đưa ra nhiều phương pháp để kiểm
tra và đưa ra được hệ thống khí động học cao nhất và tiết kiệm
nhiên liệu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ

Đặc điểm Hệ thống khí động học:
Bộ cản trước mạ crôm theo tiêu chuẩn

Ứng dụng phương pháp tính toán khí động học lưu chất

Khe hở bộ cản trước giảm và nhỏ

Ống khí động tỷ lệ 1/8

Kính chắn gió bao quanh

Ống khí động đầy đủ

Thiết kế mui nghiêng

Giảm việc chạy theo quán tính

Khe hở bánh xe nhỏ

Vượt qua việc kiểm tra trên đường

Kích thước cabin không giường và có giường ngủ rộng hơn
Bậc lên xuống quây kín cho sản phẩm cao cấp 122

Bậc lên xuống quây kín cho sản phẩm cao cấp
122

Hệ thống khí động lực học cao của xe đầu kéo
làm giảm tiêu thụ nhiên liệu

Với bộ cản trước mạ crom, và kính chắn gió xung
quanh mũi xe và cabin giúp giảm sức cản không
khí và tiết kiệm nhiên liệu
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CHÚNG TÔI BIẾT NƠI BẠN
SỐNG VÀ CÁI BẠN CẦN
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Êm hơn, rung xóc nhẹ hơn
Thiết kế cải tiến với động cơ êm hơn, độ xóc giảm mang lại cảm giác thoải mái cho người lái. Tầm nhìn bao quát giúp
lái xe quan sát tốt hơn.
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TẦM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NHÌN

(PHÍA TRƯỚC)

Tầm nhìn tốt nhất
Tầm nhìn bao quát giúp việc điều khiển và xử lý dễ dàng hơn
-

Kính chắn gió bao quanh hệ thống khí động học
Thiêt kế mui nghiêng
Bảng dụng cụ đặt thấp hơn
Cửa cabin phía sau thiết kế rộng

KHO

ẢNG

H
CÁC

TỚI

NG

ƯỜI

LÁI

KHOẢNG CÁCH TỚI BỘ CẢN TRƯỚC
KHOẢNG CÁCH
TỚI NGƯỜI LÁI
KHOẢNG CÁCH
TỚI BỘ CẢN TRƯỚC

TIẾNG ỒN CABIN
Cabin yên tĩnh
Thiết kế cải tiến cách âm tốt giảm tiếng ồn giúp lái xe thoải mái trên
đoạn đường dài
- Động cơ được đặt ở vị trí chiến lược và gắn kết cabin
- Sàn đúc phun ép cách nhiệt trên một sàn thép gia cố
- Cửa và đệm làm kín cửa được cải tiến

Đề xi ben trung bình 1500RPM
Tốc độ cho phép

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ
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Động cơ Maxx13

ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ XE ĐẦU
KÉO HẠNG NHẤT

Động cơ thiết kế theo công nghệ giảm xúc tác có chọn
lọc làm giảm việc tiêu thụ nhiên liệu đầu vào
Độ bền cao với tải trọng lớn
Dao động tiếng ồn thấp và độ êm cao
Công suất lớn
Tiết kiệm nhiên liệu vượt trội
Hơn 130 thông số lập trình cho hiệu suất tối ưu
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
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DỊCH VỤ SỬA CHỮA HOÀN
HẢO

ĐỘNG CƠ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

So với các loại xe đầu kéo khác trên
thị trường. International là chiếc xe dễ
sửa chữa và bảo dưỡng nhất. Với sự
cải tiến khá nhiều các bộ phận làm
tăng thời gian vận hành máy và chi phí
sửa chữa thấp.

ĐIỀU KHIỂN HÀNH TRÌNH

NỘI THẤT

Dịch vụ sửa chữa

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ

Lợi ích

Hệ thống điện Dimond logic

Vận hành phương tiện hiệu quả

Đường bơm nhiên liệu dễ di chuyển và tháo mở

Dễ dàng tháo và nắp van

Mui nghiêng E-Z

Bảo dưỡng dễ dàng và nhanh hơn

Khoảng cách dịch vụ được đồng bộ và mở rộng

Trạm bảo trì ít hơn
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Phần mềm quản lý chuyên dụng
Với phần mềm này, hộp số, động cơ,
bảng dụng cụ và các chi tiết xe quan
trọng khác được kết nối liên tiếp với
nhau bằng hệ thống điện.
Bằng việc giám sát giới hạn những
chức năng của xe và chuyển thông tin
đến người lái, nó đảm bảo việc vận
hành xe một cách hiệu quả.

KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ
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Hệ thống tự chuẩn đoán và tự giám sát, sẽ tự động
kiểm tra xe trước những chuyến đi, cho phép người lái
và kĩ thuật viên định vị chính xác vấn đề điện, xử lý vấn
đề và sửa chữa hỏng hóc nhanh hơn.
Lợi ích phần mềm mang lại :
Độ an toàn cao và thời gian vận hành máy tăng
Các chi phí sửa chữa giảm
Lợi nhuận tối đa
Đáp ứng theo qui tắc diện tích tiết diện ban đầu

Phần mềm quản lý chuyên dụng Dimond logic
Ghi lại lưu trữ thông số kỹ thuật mạch diện đã lập trình, giúp cho việc tham khảo
sau nay trong hệ thống cập nhật xử lý vấn đề, ngăn cản sự cố bất thường và
giảm thời gian ngừng trệ trong khi chờ sửa chữa xe.
Độ an toàn và tuổi thọ dự tính được tăng, với hệ thống đèn Led tiêu chuẩn giúp
cho những đèn cảnh báo cụm máy đo và chỉ số công tắc, thời gian vận hành
máy đạt mức tối đa.
Mô đề điện giảm sát chuẩn đoán được cài bên trong. Vì vậy mã hỏng hóc được
chỉ rõ trên màn hình LCD và lưu trữ trong hệ thống giúp cho việc xử lý vấn đề
nhanh và thời gian vận hành máy tăng.

International thiết kế cải tiến giúp việc sửa chữa và bảo dưỡng xe dễ dàng.

Đầy đủ các tính năng được lập trình trước, bao gồm cả việc kiểm tra trước
chuyến đi (như là kiểm tra chức năng của đèn…) giúp những lái xe có thể quản
lý hành trình của mình một cách đơn giản.
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LÀM CHỦ VIỆC KINH DOANH
CỦA BẠN

ĐỘNG CƠ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Để việc kinh doanh có kết quả tốt, thì
chiếc xe của bạn đang phải hoạt động
hiệu quả. Đó là lý do tại sao chúng tôi
tạo ra hệ điều khiển”OnCommand”.

ĐIỀU KHIỂN HÀNH TRÌNH

NỘI THẤT

Hệ điều khiển "OnCommand" giúp việc
sửa chữa và bảo dưỡng hiệu quả hơn,
tăng thời gian hoạt động của xe và
giảm chi phí sửa chữa.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ
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ĐIỀU KHIỂN HÀNH TRÌNH
"ONCOMMAND"
Cung cấp thông tin về xe dựa trên số khung, nguồn dữ liệu online như là thông tin bộ
phận và dịch vụ tới công ty vận tải và kĩ thuật viên. Giúp việc bảo dưỡng và sửa chữa sẽ
được chuẩn đoán chính xác hơn.
Điều khiển hành trình OnCommand phù hợp với tất cả các mạng viễn thông.
Hệ thống quản lý dựa trên nền tảng web cho phép việc sửa chữa nhanh chóng bằng việc
kết nối với khách hàng, đại lý, bộ phận hỗ trợ Navistar trong chương trình tương tác giao
tiếp tổng thể.
Chương trình mua hàng qua thẻ đưa cho khách hàng sự đảm bảo về giá, thanh toán dễ
dáng. Quản lý chi phí và dịch vụ dễ dàng.

Dễ dàng tìm kiếm và đặt thiết bị linh kiện thay thế.

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ
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THOẢI MÁI HƠN TIỆN NGHI
HƠN
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Sự thoải mái và tiện dụng của nội thất trong xe là lý do lớn để International được công nhận là xe thế hệ thứ 8 thân thiện với
người lái nhất.

Phía trước Cabin

Phía sau cabin

Hệ thống làm mát lắp cạnh ghế phụ.

Mành hình thông tin cho người
lái với hệ thống Bluetooth và
bộ ghi âm tích hợp.

Thiết kế ecgonic cải tiến giúp cho việc tiếp cận với bàn
đạp , vô lăng và nút gạt số dễ dàng.
Khoảng trống để chân rộng hơn mang lại cảm giác thoải
mái trong suốt hành trình dài.

Cửa sổ thông khí theo tiêu
chuẩn mang lại sự thoải mái
cho lái xe.

Sự kết hợp TV và đầu DVD ,
âm thanh cao cấp của hệ thống
âm thanh Moonsoon.

Cabin sau đầy đủ tiện nghi
như giường ngủ, tủ đồ đa
dụng, tủ đồ nhiều ngăn kéo và
cốp an toàn dưới giường.

Giường ngủ được thiết kế theo
tiêu chuẩn với hệ thống giường
đơn hoặc giường đôi.
Sử dụng hệ thông pin tiên tiến
giúp giảm thời gian sạc điện và
hộ trợ tối đa cho hệ thống làm
mát.
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TRAO ĐIỀU BẠN CẦN ĐÁP ỨNG
ĐIỀU BẠN MUỐN

Thông số kỹ thuật cầu xe

113" BBC

122" BBC

4x2

4x2

6x4

6x4

Động cơ

MAXX13

MAXX13

Cabin ngày

Cabin ngày

Thông số kỹ thuật cabin trước/cabin sau

56” Sleeper

56” Sleeper

73" Sleeper

73" Sleeper

Thông số kỹ thuật mái buồng ngủ

Mái thấp

Mái thấp

Mái trung

Mái trung

Mái cao

Mái cao

Đặc điểm Cabin

DELUXE

PREMIUM

EAGLE

Tấm ốp nội thất Cab

Nhựa dẻo

Nhựa dẻo

Bọc gỗ

Tấm ôp cửa

Tay cầm màu đen

Tay cầm màu đen

Tay cầm màu sáng

Bảng dụng cụ

Màu đen

Màu đen

Màu vân gỗ

Kính chống chói

2

2

4

Đèn (cửa & bản dụng cụ, ,,,)

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Theo Tiêu chuẩn

Cửa thông khí

Cố định

Cố định

Cố định, có thể mở

Điều khiển cửa

Bằng tay

Bằng tay

Bằng điện

Giá đỡ đựng cốc

3

3

3
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BUỒNG NGỦ

DELUXE

PREMIUM

EAGLE

2 cáp đông trục

n/a

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

TV12 vôn dc

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Tấm ốp

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Màn che cửa buồng ngủ

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Màn che kính chắn gió

Tùy chọn

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Bảng điều khiển giường

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Cabin mái thấp 56"

DELUXE

PREMIUM

EAGLE

Tủ đồ phía trên

2

2

4

Cabin mái trung 56"

DELUXE

PREMIUM

EAGLE

Khoang đằng sau

-

Tùy chon

Theo tiêu chuẩn

Cốp trên đầu

1 hoặc 2 ngăn

1 hoặc 2 ngăn

2 ngăn

Tủ đồ đa dụng

Tùy chọn

Tùy chon

Tùy chon

Khung đỡ TV

Tùy chọn

Tùy chon

Tùy chon

Cabin mái trung 73"

DELUXE

PREMIUM

EAGLE

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ

Khoang đằng sau

-

Tùy chon

Theo tiêu chuẩn

Cốp trên đầu

1 hoặc 2 ngăn

1 hoặc 2 ngăn

Chia 2 ngăn với giường đôi hoặc 4 ngăn với giường đơn

Khung đỡ TV có ổ cắm 12 von và ăng ten

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

-

Tủ quần áo cạnh ghế lái xe

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Tủ đồ thấp hơn cạnh ghế phụ

Có nhiều ngăn

Có nhiều ngăn

Theo tiêu chuẩn có cửa đóng mở tủ
Tủ đồ đa dụng theo tiêu chuẩn có thể dùng làm bàn làm
việc có ngăn kéo và nhiều kệ

Cabin mái cao 73"

DELUXE

PREMIUM

EAGLE

Khoang đằng sau

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Cốp trên đầu

2 ngăn

2 ngăn

2 ngăn

Khung đỡ TV có ổ cắm 12 von và ăng ten

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

-

Tủ quần áo cạnh ghế lái xe

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Cốp chia 2 ngăn trên và dưới cạnh ghế lái xe

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

Theo tiêu chuẩn

GIỚI THIỆU

HIỆU SUẤT

KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ RỘNG KHẮP
NHU CẦU ĐƯỢC ĐÁP ỨNG DỄ DÀNG

ĐỘNG CƠ

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

ĐIỀU KHIỂN HÀNH TRÌNH

NỘI THẤT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ

Với đội ngũ kỹ thuật viên đã được đào tạo tốt nhất trong ngành và kho thiết bị rộng lớn, chúng tôi đã tạo
được danh tiếng về lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Vì vậy bạn có thể tin tưởng vào chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa
chiếc xe của bạn trở lại trên đường nhanh nhất có thể.

H Ệ

Thông số kỹ thuật cầu

113"
122"
4x2
6x4
Daycab
Mái thấp 56"

Thông số kỹ thuật cabin

Đ Ạ I

L Ý

Tổng kho Hoàng Huy International
116 Nguyễn Đức Cảnh –Lê Chân – Hải Phòng

Thông số kỹ thuật Prostar
BBC

T H Ố N G

mái trung 56"
Mái trung 73"
Mái cao 73"

Động cơ

Maxx 13 (12. 4L) 450 -490hp

Hộp số

Số sàn 9 - 10 số

Cầu trước

12350

Cầu sau

40000

Phanh hơi

Có phanh hơi

Lốp xe

Lốp mới theo tiêu chuẩn

Đại
Đại
Đại
Đại
Đại
Đại
Đại
Đại
Đại
Đại

lý
lý
lý
lý
lý
lý
lý
lý
lý
lý

tại Hải Phòng
tại Hà Nội
tại Hồ Chí Minh
tại Đồng Nai
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
Bình Định
Nha Trang
Ninh Thuận
Bình Thuận

CHI TIẾT ĐẠI LÝ LIÊN HỆ: 0966009966

w w w . h o a n g h u y i n t e r n a t i o n a l . c o m

Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy
Trụ sở chính: 116 Nguyễn Đức Cảnh – Lê Chân – Hải Phòng
Fax: (+84)-31-3955322 Tel: (+84)-31-3610021
Email: info@hoanghuy.vn

Văn phòng tại Hà Nội
183 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà nội
Fax: (+84)-43-9744066 | Tel: (+84)-43-9744166
Email: info@hoanghuyinternational.com

