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??U KÉO JAC K5

  

??u kéo jac k5 th? h? m?i - s?c m?nh v??t tr?i - Ti?t ki?m nhiên li?u - Chi phí ??u t? h?p lý - ??u t? JAC k5 mang l?i l?i ích cao không lo v? giá -
Ngân hàng h? tr? 80% . Liên h? ngay ?? ???c t? v?n t?t nh?t 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tJAC Motors 

Chi ti?t s?n ph?m 

??U KÉO JAC K5 – CH?T L??NG NÓI LÊN TH??NG HI?U JAC

?? l?a ch?n m?t ??u kéo cho công vi?c v?a ti?t ki?m v?a b?n b?, nhà ??u t? ?t h?n s? r?t ??n ?o suy ngh?. Hôm nay, tôi s? gi?i thi?u cho b?n 
??u kéo JAC K5.

Ngo?i th?t ??u kéo JAC K5:

Xét v? t?ng th?, ??u kéo JAC K5 mang dáng v? m?nh m? và c?ng cáp. M?t tr??c ??u kéo JAC K5 là l??i t?n nhi?t d?ng v?y d?p n?i thành các
g?n x?p ch?ng lên nhau. Kéo dài sang hai bên. L??i thông h?i ??t hai bên. D?i m? crom sáng bóng ôm sát mi?ng xe. ???c s?n b?ng ch?t li?u cao
c?p. ??u kéo JAC K5 mang hai ph?n li?n m?ch trên d??i ch?y theo vi?n crom. ?èn halogen sáng bóng n?m d??i ???ng gân d?p n?i ch?y vi?n
theo ?èn.

G??ng chi?u h?u l?n giúp tài x? quan sát ???c phía sau và nh?ng ?i?m mù phía tr??c giúp xe có th? v?n hành an toàn tuy?t ??i khi lái xe.
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Hình ?nh: ??u kéo jac k5 phiên b?n qu?c t? 

Hình ?nh : ??u-kéo-jac-k5 bên ngoài

 

 

Hình ?nh: Bên hông bên tài ??u kéo JAC k5

Hình ?nh : dau-keo-jac-k5-bên-hông-bên-ph?

 

Hình ?nh: M?t n? la g?ng tr??c ??u cabin k5
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 Hình ?nh : m?t n? ??u kéo jac k5

 

Hình ?nh: G?t m?a 3 c?n l?n trên kính ch?n gió

 

Hình ?nh: M?t n? tr??c ???c thi?t k? sang tr?ng

 

Hình ?nh: khung s??n chessi JAC k5

Hình ?nh : Khung g?m dau keo jac k5

 

 

Hình ?nh: Chessi JAC k5 ???c d?p ngu?i nguyên kh?i
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Hình ?nh : B?u h?i b?ng nhôm

 

Hình ?nh: B?u l?c h?i và b? chia h?i

  

Hình ?nh: Thùng khóa b?o v? bình accu

Hình ?nh: ??u kéo JAC K5

N?i th?t ??u kéo JAC K5

-N?i th?t ??u kéo JAC K5 là m?t s? ti?n nghi hoàn h?o cho tài x? ???ng dài v?i nhi?u nút ?i?u khi?n d? dang g?n trung tâm ng??i lái. Cùng v?i
m?t gi??ng n?m r?ng rãi cho vi?c ngh? ng?i ???ng dài ???c b?c b?ng v?i ch?t l??ng t?t. ??ng h? táp lô ???c hi?n th? b?ng ?èn led tích h?p v?i
các ch?c n?ng báo l?i d? nhìn trong ?êm c?ng nh? thu?n ti?n trong lúc quan sát.

- ??u kéo JAC K5 cùng v?i thi?t k? ??u cao 2 gi??ng. JAC K5 ?ã mang l?i s? tho?i mái cho ng??i v?n hành. V?i vô l?ng 4 ch?u, ?i?u hòa 2 vùng
??c l?p 2 h??ng khác nhau. Các ti?n ích gi?i trí nh? âm thanh hay radio FM. C?a s? tr?i giúp l?y gió c?ng nh? l?y ánh sáng t? nhiên. Bên c?nh ?ó
n?i th?t ??u kéo ???c thi?t k? v?i 2 ch? ?? ly, g?t tàn thu?c, gh? n?m h?i và có th? ?i?u ch?nh ???c 2 h??ng linh ??ng.

Hình ?nh: C?a hông bên tài JAC k5
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Hình ?nh : bên hông c?a bên tài JAC k5

Hình ?nh: Gh? h?i bên tài JAC k5

Hình ?nh : Gh? h?i bên tài jac k5

 

Hình ?nh: N?i th?t bên trong ??u kéo JAC k5

Hình ?nh: N?i th?t ???c th? k? hi?n ??i theo phong cách châu âu
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Hình ?nh: Kính h?u bên ph?

Hình ?nh: gi??ng n?m r?ng rãi

 

Hình ?nh: Không gian gh? ng?i c?a tài x?

Hình ?nh:Gi??ng t?ng

Hình ?nh: Ng?n ch?a ??
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Hình ?nh: H? th?ng ?èn bên trong cabin JAC k5

??u kéo JAC K5 – vì s? an toàn c?a m?i ng??i

??u kéo JAC K5 ???c trang b? túi khí cho ng??i lái và ng??i ? bên c?nh. L?p ??t h? th?ng phanh ABS ch?ng bó c?ng phanh ?i?n t?, giúp thân xe
?n ??nh trong nh?ng cung ???ng khó kh?n hay nh?ng th?i ti?t x?u. Phân b? l?c phanh ?i?n t? EBD giúp h? tr? xe t?ng t?c ngang d?c m?t cách an
toàn. Ngoài ra ??u kéo JAC K5 ???c h? tr? h? th?ng ki?m soát tr?n tr??t. Ch?t c?a an toàn và khóa t? ??ng. Khóa ??ng c? và h? th?ng báo tr?m
ngo?i vi.

Nh?ng ?u ?i?m ti?n l?i c?a ??u kéo JAC K5

??u kéo JAC K5 ti?t ki?m nhiên li?u là m?t thi?t k? chuyên dùng cho vi?c v?n chuy?n hàng hóa trong nhi?u l?nh v?c

???c thi?t k? theo tiêu chí khí ??ng h?c t?i ?u nh?m gi?m s?c c?n c?a gió, ti?t ki?m nhiên li?u cho xe, k?t h?p chuyên ch? t?i ?a l?n t?i n?ng.

S? d?ng ??ng c? weichai cao c?p công ngh? Áo, công su?t 340hp, 380hp, 420hp. ??ng c? d?u 9.756L và b? t?ng áp làm mát ??ng c?. H?p s? 2
t?ng v?i 12 s?.

Khung g?m ??u kéo JAC K5 s? d?ng công ngh? ch?ng hao mòn v?i ch?t l??ng cao, các b? ph?n thép và nh?a cao c?p có th? thay ??i c?c k? d?
dàng.

Hãy truy c?p vào www.jacxetai.com ?? bi?t thêm chi ti?t v? ??u kéo JAC K5 c?ng nh? ???c t? v?n s?n ph?m t?t nh?t.

Liên h? s? hotline : 0901.538.598 ho?c zalo 0962.714.750 (?? ???c h? tr? t? v?n t?t nh?t)

Xem thêm: ??u kéo jac A5 m?i 2021

B?m vào ?nh xem thêm ??u Kéo JAC Q7 m?i 2023

Ngoài ra công ty chúng tôi còn có các dòng ??u kéo ?ang bán ch?y:

B?m vào ???ng link bên d??i ?? tham kh?o :

-??u kéo jac gallop 260hp (??u th?p 1 gi??ng)

-??u kéo jac gallop 340hp (??u th?p 1 gi??ng)
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-??u kéo jac gallop 380hp (??u th?p 1 gi??ng + ??u cao 2 gi??ng)

-??u kéo jac Gallop 420hp (??u cao 2 gi??ng)

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       8 / 8

https://jacxetai.com/san-pham/xe-dau-keo-jac-380hp-2-cau.html
https://jacxetai.com/san-pham/xe-dau-keo-jac-2-cau-420hp-cabin-gallop.html
http://www.tcpdf.org

