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Xe ??u kéo Jac 1 c?u 260HP (4x2)

  

Xe ??u kéo Jac 1 c?u 4x2 260HP cabin Gallop ???c nh?p kh?u nguyên chi?c và phân ph?i b?i Ô Tô Jac Vi?t Nam. Xe ??u kéo Jac 260HP
HFC4180K3R1T là dòng xe có ch?t l??ng cao và ?? an toàn hàng ??u v?i nh?ng ?u ?i?m n?i b?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 

Xe ??u kéo 1 c?u 1 dí 260HP (4x2) GALLOP: T?ng quan bên ngoài ??u kéo JAC 

 Hình ?nh: ??u kéo JAC 1 c?u gallop 

Hình ?nh: JAC 1 c?u Gallop
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Hình ?nh: bên hông ??u kéo JAC 1 c?u

Hình ?nh: JAC 1 c?u 260hp 

Hình ?nh: ??u kéo 1 c?u á dí 

Hình ?nh:C?u và phanh l?c kê 2 dòng 

Hình ?nh: Cabin JAC cao c?p gallop

 

Hình ?nh: N?i th?t JAC
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Hình ?nh: Gi??ng n?m bên trong cabin JAC

Chi ti?t s?n ph?m ??u kéo JAC 260hp:

-Xe ??u kéo Jac 1 c?u 260HP v?i cabin Gallop nóc th?p có 1 gi??ng n?m , Cabin Gallop ki?u dáng h?m h? thi?t k? hoàn toàn m?i theo tiêu
chu?n châu Âu, ch?t l??ng và ?? an toàn ???c ?ánh giá hàng ??u Trung Qu?c, cabin thi?t k? khí ??ng h?c v?i 2 cách góc giúp gi?m ti?ng ?n vào
cabin, t?ng kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u khi v?n hành.

Cabin Gallop v?i 2 bóng h?i, gh? h?i bên tài v?i 3 nút ?i?u ch?nh d? dàng t?o cho ng??i lái có v? trí ng?i tho?i mái nh?t trong nh?ng
chuy?n hành trình dài.
Cabin ki?u l?t v?i h? th?ng nâng cabin b?ng ?i?n, giúp vi?c b?o trì s?a ch?a d? dàng, thu?n ti?n.
?? dày v? cabin 1.5mm, t?i nh?ng v? trí d? va ch?m ??u dùng kim lo?i giày trên 3mm nâng cao kh? n?ng ch?ng ch?u s? va ??p cho
cabin.
K? thu?t hàn hi?n ??i, cho ?? chính xác cao ??m b?o ?? kín vì v?y ??m b?o ?? an toàn, giúp cách âm, cách nhi?t t?t.
G??ng chi?u h?u l?n m? r?ng v? 2 bên ?i?u ch?nh ?i?n giúp tài x? quan sát t?t các ?i?m mù phía tr??c và phía sau, t?ng ?? an toàn khi
tham gia l?u thông.
H? th?ng phu?c gi?m ch?n cho cabin b?ng lò xo ??t t?i 4 v? trí giúp gi?m ch?n h?u hi?u.
?èn pha Halogen k?t h?p ?èn s??ng mù ???c b? trí trên c?n tr??c nh?m t?ng góc chi?u sáng.
B?c lên xu?ng 2 t?ng b?ng ch?t li?u inox, thi?t k? l?n v?i các vân n?i giúp vi?c lên xu?ng cabin d? dàng ti?n l?i.
Bình nhiên li?u 2 l?p ???c làm b?ng h?p kim nhôm b?n v?ng, dung tích 350 lít.
L?p xe bó thép c? l?p 11.00R20 tiêu chu?n ch?u ma sát giúp v?n hành ?n ??nh khi kéo theo kh?i l??ng l?n.
N?i th?t xe ??u kéo 1 c?u 260Hp

Xe ??u kéo JAC 260HP có cabin ???c thi?t k? v?i không gian r?ng rãi, v?i nhi?u ti?n nghi cao c?p, v?i ch?t li?u ch?ng cháy và có màu s?c ôn
hòa. Cabin ?ôi có gi??ng n?m phía sau.

H? th?ng táp lô thi?t k? thân thi?n, b? trí khoa h?c, không gian r?ng rãi , ti?n ích cho ng??i s? d?ng.
Vô l?ng tr? l?c th?y l?c công ngh? ??c.
?èn trong cabin, t?m che n?ng, khoang ??ng ?? …???c b? trí khoa h?c nh?m ti?t ki?m không gian và t?o s? tho?i mái cho ng??i lái.
B?ng ?i?u khi?n ki?u tròn, có ?èn led ???c s?p x?p quanh vô l?ng giúp ng??i lái d? quan sát.
Công t?c ?i?u khi?n d?ng vòm màu g? ?ào ???c s?p x?p xung quanh vô-l?ng ti?n l?i cho tài x? khi v?n hành.
Gi??ng n?m m?m, r?ng rãi ?em l?i s? tho?i mái cho ng??i lái trong gi? ngh? ng?i.
Gh? h?i bên tài có th? ?i?u ch?nh lên - xu?ng, tr??c – sau và góc g?t gù, giúp mang l?i t? th? ng?i tho?i mái nh?t.
C?a kính ?i?u khi?n ?i?n hi?n ??i giúp cánh c?a ???c ?óng kín hoàn toàn.
?i?u hòa trong bu?ng lái có 6 c?a gió vào gió ra. Thi?t k? c?a th?i gió ??m b?o không khí l?u ??ng bao quanh c? th? ng??i ng?i, t?o c?m
giác d? ch?u cho ng??i lái.
??ng c? xe ??u kéo Jac 1 c?u 260Hp

??u kéo jac 1 c?u 1 dí 260HP ???c trang b? ??ng c? FAW CA6DF3-26E3F theo tiêu chu?n EU3 CN Áo ??t tiêu chu?n khí th?i EURO 2, Turbo
t?ng áp CN M? ho?t ??ng m?nh m?, b?n b? có công su?t c?c ??i 260Hp t?i 2.300 vòng/phút cho s?c kéo lên t?i 32.750 kg. Tiêu hao ít nhiên li?u.

H?p s? FULLER (công ngh? M?) 8JS105TA v?i 2 c?p s?, 8 s? ti?n + 2 s? lùi, có b? ??ng t?c.
B?t tay lái tr? l?c th?y l?c ZF, công ngh? ??c giúp quá trình ?i?u khi?n tr? nên nh? nhàng
H? th?ng phanh h?i 2 dòng c?a WABCO ??t tiêu chu?n ??c ??m b?o an toàn trên m?i cung ???ng.
C?u l?p t? l? truy?n c?u I=4.30, thùng d?u h?p kim nhôm (350L)
H? th?ng b?u h?i b?ng nhôm ch?ng han r?, an toàn trong quá trình s? d?ng.

GIÁ XE ??U KÉO JAC 260HP CABIN GALLOP

Lo?i xe Giá
Xe ??u kéo Jac 260HP 1 c?u HFC4180K2R1T Cabin Gollop 850.000.000 (N?m sx: 2020)

xem thêm: B?ng giá xe t?i JAC m?i nh?t

Liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và mua xe ??u kéo Jac 1 c?u 4x2 260HP giá t?t nh?t

Hotline: 0901.538.598  (G?p KHOA)

T? v?n và h? tr? mua xe ??u kéo Jac 1 c?u 260HP cabin Gallop tr? góp lên ??n 80% giá tr? xe, th?i gian vay t?i ?a 5 n?m, lãi theo d? n? gi?m
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d?n. Th? t?c ??n gi?n nhanh g?n, th?i gian x? lý h? s? nhanh chóng, h? tr? trên toàn qu?c.

Cam k?t giá t?t nh?t th? tr??ng

??ng ký, ??ng ki?m, khám l?u hành, cà s? khung - s? máy, g?n bi?n s?.. hoàn thi?n các th? t?c tr?n gói "Chìa khóa trao tay".

Xe có s?n, ?? màu, giao xe ngay 

Có nên mua ??u kéo JAC Trung Qu?c không?

Tr? l?i: ??u kéo JAC Trung Qu?c ???c công ty chúng tôi nh?p kh?u nguyên chi?c 100% , ch?t l??ng xe ???c s?n xu?t theo tiêu chu?n Qu?c T? ,
??c bi?t là c?u hình xe r?t phù h?p v?i ??a hình hi?m tr? ? Vi?t Nam , v?i nhi?u trung tâm b?o hành ?ã có m?t t?i nhi?u t?nh thành trên c? n??c.
V?i giá thành ??u t? th?p, nhanh thu h?i v?n . Vào th?i bu?i c?nh tranh nh? hi?n nay thì ??u t? mua xe ??u kéo jac là h?p lý nh?t. xem thêm Giá
xe t?i JAC chính hãng

Mua ??u kéo JAC nh?p kh?u chính hãng ? ?âu uy tín ?

Tr? l?i: 

Công ty c? ph?n ô tô Giang Hoài là ??n v? nh?p kh?u ??c quy?n ??u kéo JAC t?i Vi?t Nam

Mã s? thu?: 0305814927

?c: 20/3 ??i l? Bình D??ng , KP Tây , P V?nh Phú , TX Thu?n An , t?nh Bình D??ng

Liên h?: 0901.538.598 ho?c zalo 0962.714.750

THÔNG S? K? THU?T XE ??U KÉO JAC 260HP 1 C?U CABIN GALLOP

CABIN  GALLOP
Cabin GALLOP, bóng h?i, Gh? h?i bên tài
??NG C?
Model / Hãng s?n xu?t CA6DF3-26E3F
Dung tích xy-lanh (cm3) 7120
Công su?t c?c ??i (Kw/r/min) 195 Kw/2.300 r/min (260Hp)
Dung tích bình d?u (lít) 350 (Nhôm)
??ng c? ??t chu?n khí th?i EURO V
H? TH?NG TRUY?N ??NG
H?p s? 8JS160TA (FULLER)
T? s? truy?n I: 8.08 II: 52.66 III: 3.98  IV: 2.86 V: 2.03 VI: 1.42 VII: 1.00 VIII: 0.72

RL: 8.24 RH: 2.07
Phân b? gài s? 2/4 6/8 R1/R2 1/3 5/7
H? th?ng phanh Phanh h?i 2 dòng l?c kê (WABCO)
Thông s? l?p xe 11.00 R20
Bót tay lái Tr? l?c th?y l?c (ZF)
T? s? truy?n c?u 4.30 (C?u l?p)
KÍCH TH??C
Kích th??c t?ng th? D x R x C 6.040 x 2.500 x 3.150
Kho?ng cách tr?c 3.500
T?I TR?NG  
Kh?i l??ng kéo theo cho phép tham gia giao thông 32.750
Kh?i l??ng b?n thân 5.800
Kh?i l??ng hàng cho phép ch? 14.745
Th?i gian b?o hành  3 n?m ho?c 100.000km
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Hình ?nh: ??u kéo jac 1 c?u 1 dí (290hp)

Xem thêm : ??u kéo jac 1 c?u 290hp m?i 2021

Khuy?n mãi khi ??t MUA ??U KÉO JAC t?i Công Ty Ô Tô Giang Hoài:

-T?ng bao vô l?ng

-T?ng lót sàn

-T?ng 50 lít d?u

-T?ng ??nh v?

H? tr? khách hàng khi mua ??U KÉO JAC t?i Công Ty chúng tôi:

-H? tr? vay tr? góp qua ngân hàng t? 70-90% giá tr? xe.

-Th? t?c h? s? vay ngân hàng ??n gi?n nhanh g?n.

-Lãi su?t 0.69%/ tháng , th?i gian vay t? 5-7 n?m. Tùy vào t?nh thành

 

 Hình ?nh: B?ng khen JAC

CÔNG TY C? PH?N Ô TÔ GIANG HOÀI

chuyên nh?p kh?u và phân ph?i dòng xe t?i JAC nh?p kh?u chính hãng t?i Vi?t Nam.

??n v? uy tín trong su?t h?n 15 n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c Ô Tô T?i

??a ch? : 20/3 ??i l? Bình D??ng , P V?nh Phú , Thu?n An , Bình D??ng (Cách tr?m thu phí Lái Thiêu kho?ng 1 km)

Liên h? : 0901.538.598 ho?c ZALO 0962.714.750

xem thêm: B?ng giá xe t?i m?i nh?t

 

Nh?n xét
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Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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