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Xe Ben JAC 4 chân K5-Gallop

Xe ben jac 4 chân k5 

Xe ben jac 4 chân k5 t? ?? ??i m?i 2017 , xe ben jac 4 chan k5 s? d?ng ??ng c? Weichai 340hp-380hp ti?t ki?m nhiên li?u .H? tr? vay ngân hàng
lên ??n 80% giá tr? xe , lãi su?t 6.9% . Liên h? 0901.538.598 or 0962.714.750 

?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 

Xe Ben JAC 4 Chân (dò+giò) Gallop – k5.

Phân ph?i ??c quy?n xe ben JAC 4 chân k5 -Gallop t?i Vi?t Nam.

-Xe ben JAC 4 chân t?i tr?ng 15,5 t?n là dòng xe ben cao c?p t?i tr?ng cao ???c nh?p kh?u nguyên chi?c b?i công ty c? ph?n Ô Tô JAC Vi?t
Nam , v?i nhi?u ?u ?i?m s? d?ng các linh ki?n c?a các n??c n?i ti?ng trong ngành s?n xu?t ô tô nh? Benz c?a (??c), Fuller và Wabco c?a M?. Xe
ben jac 2 c?u 2 dí ( 8x4 ) gallop là dòng xe ben có t?i tr?ng cao , thùng to , công xu?t máy phù h?p v?i v?n chuy?n hàng hóa ?a d?ng ? Vi?t
Nam.

-Xe ben 4 chân JAC k5 không còn xa l? trong th? tr??ng xe công trình Vi?t Nam. ?ây là m?u xe ben hi?n ??i ?áp ?ng ???c m?i nhu c?u c?a ch?
xe v?i kh? n?ng v?n hành kh?e trên tuy?n nh?ng cung ???ng x?u, gh? gh?, h? voi nhi?u nh? hi?n nay. Xe ben jac có ?? b?n cao, c?ng nh? m?c
tiêu hao nhiên li?u h?p lý. ??c bi?t giá thành h?p lý , nhanh thu h?i v?n, hi?u qu? mang l?i kinh t? cao cho nhà ??u t?. Xe Ben 4 chân JAC k5
là s? l?a ch?n phù h?p cho các cá nhân và các doanh nghi?p chuyên v? xây d?ng và v?n t?i cho các công trình trong n?i ?ô c?ng nh? các h?m
m?.
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Hình ?nh : Xe ben jac 4 chan (dò+giò) t? ??.

  

Hình ?nh : Xe 4 chân ben JAC (dò +giò) k5.
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-Xe ben jac 4 dò 15 kh?i ???c trang b? kh?i ??ng c? Weichai c?ng v?i turbo t?ng áp cho kh? n?ng t?ng t?c nhanh và ti?t ki?m nhiên li?u .H?p s?
c?a JAC dùng h?p s? Fuller M? có b? ??ng t?c, vào s? êm ái nh? nhàng , không gây kêu ?n , có ?? b?n c? h?c cao. Công ngh? phanh Wabco
c?a M? c?m giác phanh t?t t?o s? an toàn yên tâm cho ng??i lái xe.

-Xe ben jac 4 chân Gallop s? d?ng h? th?ng ben tr? tr? l?c , ???c thi?t k? g?c ben xát cabin t?o nên góc nâng r?ng , ??m b?o kh? n?ng b?c ??
hàng nhanh chóng thu?n ti?n. C? c?u th?y l?c nâng h? thùng hàng an toàn và hi?n ??i . Nh? v?y , có th? nói xe ben JAC 4 dò ch?c ch?n s? là l?a
ch?n hoàn h?o cho b?n ?? ??u t?, trong tình hình c?m t?i nghi?m tr?ng nh? hi?n nay.

Thông s? k? thu?t xe ben JAC k5-Gallop:

-Nhà s?n xu?t T?p ?oàn JAC

-Công th?c bánh xe JAC 8 x 4 (xe 4 chân –dò-giò) 2 c?u 2 dí.

-??ng c? : WP10.380 Weichai 340hp -380hp.

-Cabin h?i Gallop m?u m?i 2017 , G??ng h?p.

- Màu s?c cabin: Tr?ng , ?en , Vàng , Nâu cà phê ..

-H?p s? 12JSD140T+QH70, 10 s? ti?n, 2 s? lùi, có ??ng t?c.

-Chessi 2 l?p : ???c d?p ngu?i nguyên kh?i trên máy d?p 6000 t?n c?a Nh?t.

-H? th?ng phanh h?i 2 dòng l?c kê:

-Thùng d?u nhiên li?u : ???c ?úc b?ng h?p kim nhôm , thùng d?u có n?p khóa an toàn.

-Dung tích thùng d?u: 400 lít.

-H? th?ng lái : Có tr? l?c lái th?y l?c.

-L?p : 12.00R20 có nhi?u gai l?p phù h?p v?i ?a s? cung ???ng ? Vi?t Nam , má l?p dày, ?? b?n cao.

-N?i th?t : Cabin trên xe ben JAC  ??y ?? option , kính ch?nh ?i?n , ?ài Radio FM ….

-Kích th??c thùng xe (thùng l?t lòng): 6400x2300x1000 mm

-?? dày thành thùng : 3mm

-?? dày ?áy thùng : 4mm

-T?i tr?ng 15.500 kg (15,5 t?n)

Bán tr? góp xe ben jac 4 chân k5 giá c?nh nh?t th? tr??ng:

-H? tr? vay ngân hàng lên ??n 70-90% giá tr? xe v?i lãi su?t th?p.

-Th? t?c ??n gi?n , nhanh g?n , không c?n ch?ng minh thu nh?p.

-Ch? c?n cung c?p ch?ng minh nhân dân + h? kh?u.
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-Xe có s?n t?i showroom , bàn giao xe ngay khi thanh toán ??y ?? .

Ngoài ra chúng tôi còn có các dòng xe t?i n?ng JAC khác:

-Xe t?i jac 4 chân Gallop : T?i tr?ng 17,9 t?n , thùng dài 9m5

-Xe t?i jac 4 chân K5  : T?i tr?ng 17,9 t?n thùng dài 9m5

-Xe t?i jac 5 chân Gallop : T?i tr?ng 21,7 t?n , thùng dài 9m5

-Xe t?i jac 5 chân k5    : T?i tr?ng 22 t?n , thùng dài 9m5

-Xe b?n xitec 5 chân k5 máy 380Hp

-??u kéo jac 340hp . 380Hp .420Hp

Liên h? ngay ?? ???c h? tr? giá t?t nh?t : 0962.714.750 or 0901.538.598

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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