
XE ??U KÉO JAC 340HP - BÁN TR? GÓP 
 

Xe ??u kéo Jac 340HP 2 c?u

  

Xe ??u kéo Jac 340HP 2 c?u 1 dí cabin Gallop ??u cao 2 gi??ng . H? tr? vay ngân hàng 80% giá tr? xe. T?ng nhi?u ph?n quà h?p d?n khi mua
??u kéo jac t?i công cty cp ô tô Giang Hoài. 

?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 Jac 340HP 2 c?u 1 dí cabin Gallop v?i 2 tùy ch?n ??u th?p và ??u cao, ???c l?p ráp trên dây truy?n công ngh? hi?n ??i c?a Áo,
nh?p kh?u nguyên chi?c m?i 100%, là dòng xe ??u kéo ???c ng??i dùng ?ánh giá cao v? m?t ch?t l??ng, kh? n?ng v?n hành êm ái b?n b?, tiêu
hao nhiên li?u ti?t ki?m t?i ?a.

Ngo?i th?t xe ??u kéo Jac 2 c?u 340Hp:
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 Hình ?nh: ??u kéo jac 340Hp 2 c?u 1 dí ??u th?p

Hình ?nh: ??u kéo jac trung qu?c ch?t l??ng s? 1

Hình ?nh : ??u kéo jac giá re

 

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

 

 Hình ?nh: ??u kéo jac ??u cao 2 gi??ng 340hp 

Hình ?nh: N?i th?t ??u kéo jac
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Hình ?nh: N?i Th?t cao c?p

Hình ?nh: N?i Th?t trang b? nhi?u tính n?ng ti?n nghi

CHI TI?T ??U KÉO JAC 2 C?U 1 DÍ 340HP (6X4)

Xe ??u kéo Jac 340HP 2 c?u mã HFC4250KR1K3 cabin Gallop v?i 2 tùy ch?n: ??u cao 2 gi??ng t?ng(2015) và ??u th?p 1
gi??ng(2016). Cabin l?t ?i?u ch?nh ?i?n giúp vi?c b?o trì, s?a ch?a d? dàng. Cabin Gallop m?t tr??c thi?t k? h?m h? v?i l??i t?n nhi?t l?n
giúp làm mát ??ng c? nhanh, cabin thi?t k? ??ng l?c h?c v?i 2 cánh góc l?n, giúp gi?m s?c c?n không khí, ti?ng ?n d?i vào cabin.
G??ng chi?u h?u b?n l?n ?i?u ch?nh ?i?n giúp tài x? quan sát t?t phía sau, ?i?m mù phía tr??c xe.H? th?ng ?èn pha Halogen thi?t k? m?i
v?i ?? sáng t?ng 70% so v?i ?èn pha th??ng, ?èn ???c ?i?u ch?nh t? ??ng trên táp lô. ?èn xi nhanh tích h?p bên hông c?a, trên nóc cabin
t?ng ?? an toàn cho xe.
K? thu?t hàn hi?n ??i nh?t th? gi?i b?ng h?p kim nhôm.
L?p xe có s?m b? thép tiêu chu?n 12.00R-20 ch?u ma sát t?t giúp v?n hành ?n ??nh khi kéo theo kh?i l??ng hàng l?n.
Chassis ???c d?p nguyên kh?i trên máy d?p 6000 t?n theo công ngh? KAWASAKI hàng ??u Nh?t B?n có ?? dày 10mm, c?ng cáp , b?n
v?ng , có kh? n?ng ch?u t?i và ch?u kéo l?n.

N?i th?t ??u kéo Jac 2 c?u 340Hp (Cao c?p tiêu chu?n Châu Âu)

Xe ??u kéo Jac 340HP 2 c?u 1 dí s? d?ng cabin h?i Gallop cao c?p có không gian r?ng rãi, ph?i h?p tinh t? gi?a h? th?ng ?i?u khi?n
b?ng h?i cùng các ti?n ích, ?em l?i m?t không gian hoàn h?o. B?ng ?i?u khi?n ki?u thi?t k? ??n gi?n, t?p chung tr??c tay lái, h? th?ng nút
?i?u khi?n li?n k? d? thao tác cho ng??i s? d?ng.
Cabin có 1 gi??ng (2 gi??ng ??u cao) n?m r?ng rãi ch?a nhi?u ?? , l?p n?m dày êm ái khi n?m ngh?.
Gh? h?i bên tài có th? ?i?u ch?nh góc g?t gù, mang l?i t? th? ng?i tho?i mái nh?t, tay lái có th? nâng lên ho?c h? xu?ng phù theo t? th?
c?a ng??i lái.
?i?u hòa t?o mát nhanh , t?o c?m giác d? ch?u tho?i mái cho ng??i lái trong cabin nh?ng ngày nóng b?c.

??ng c? xe ??u kéo Jac 2 c?u 340Hp (Weichai)

Xe ??u kéo Jac 340HP 2 c?u ???c trang b? ??ng c? WEICHAI hàng ??u Trung Qu?c v?i kh? n?ng ho?t ??ng m?nh m?, b?n b? ti?t ki?m
nhiên li?u, WEICHAI WP10.340E32 là dòng ??ng c? ??t tiêu chu?n khí th?i EURO 2 có công su?t c?c ??i 340HP t?i 2.200 vòng/phút,
turbo t?ng áp công ngh? M?, có s?c kéo t?i l?n, v?n hành ?n ??nh trên các d?ng ??a hình.
H? th?ng truy?n ??ng v?i h?p s? 12JSD160T FULLER 12 s? ti?n + 2 s? lùi ??ng t?c  s?n xu?t theo công ngh? Eaton tiêu chu?n M? b?ng
h?p kim nhôm, có hi?u n?ng truy?n l?c t?t, sang s? nh?, ?n ??nh.
H? th?ng phanh h?i 2 dòng l?c kê ABS WABCO tiêu chu?n ??c.
H? th?ng lái tr? l?c th?y l?c ZF c?a ??c giúp tay lái tr? nên nh? nhàng.
C?u láp sau Steyr công ngh? Áo - ??c, ??t tiêu chu?n châu âu áp d?ng công ngh? gi?m t?c 2 c?p, ch?u t?i l?n.

H? th?ng treo v?i nhíp bán nguy?t có kh? n?ng ch?u t?i cao, k?t h?p c?u sau v?i công ngh? Steyr ?áng tin c?y và h? th?ng chassi b?n v?ng
mang l?i kh? n?ng ch?u t?i hoàn h?o.

GIÁ XE ??U KÉO JAC 340HP CABIN GALLOP

??u kéo jac Giá xe
Xe ??u kéo Jac 340HP 2 c?u 1 dí HFC4250KR1K3 Cabin Gollop 1.010.000.000 Cabin ??u th?p (N?m sx: 2016)

1.050.000.000 Cabin ??u cao (N?m sx: 2016)

Liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và mua xe ??u kéo Jac 2 dí 1 c?u 340HP giá thành h?p lý nh?t.
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Hotline: 0901.538.598 [G?P Khoa]

T? v?n và h? tr? mua xe ??u kéo Jac 2 c?u 1 dí 340 HP 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 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

THÔNG S? K? THU?T XE ??U KÉO JAC 340HP 2 C?U 1 DÍ CABIN GALLOP

CABIN  
Cabin GALLOP hai t?ng, bóng h?i. Gh? h?i bên tài
??NG C?
Model / Hãng s?n xu?t WP10.340E32 / WEICHAI
Dung tích xy-lanh (cm3) 9.726
Công su?t c?c ??i (Kw/r/min) 250 Kw/2.200 r/min (340Hp)
Dung tích bình nhiên li?u (lít) 400 ( Nhôm )
??ng c? ??t chu?n khí th?i EURO III
H? TH?NG TRUY?N ??NG
H?p s? 12JSD160T ( FULLER )
T? s? truy?n I: 15.53  II: 12.08 III: 9.39  IV: 7.33 V: 5.73 VI: 4.46  VII: 3.48 VIII: 2.71

IX: 2.1 X: 1.64 XI: 1.28 XII: 1 RL: 14.86 RH: 3.33
Phân b? gài s? RH/RL 7/1  9/3  11/5 8/2 10/4 12/6
H? th?ng phanh Phanh h?i 2 dòng l?c kê  ABS    ( WABCO )
Thông s? l?p xe 12.00 R20
Bót tay lái Tr? l?c th?y l?c ( ZF )
T? s? truy?n c?u 4.111 ( 9/37 )
KÍCH TH??C
Kích th??c t?ng th?  D X R X C (mm) 6.970 X 2.500 X 3.650
Kho?ng cách tr?c (mm) 3300 + 1350
T?I TR?NG  
Kh?i l??ng kéo theo cho phép pham gia giao thông (kg) 38.415
Kh?i l??ng b?n thân (kg) 9.300
Kh?i l??ng hàng cho phép ch? (kg) 23.845
Th?i gian b?o hành  3 n?m ho?c 100.000km

 

Hình ?nh: ??u kéo m?i - JAC A5 - Máy 420Hp

Xem thêm : ??u kéo JAC A5 -Máy 420Hp m?i

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
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-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

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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