
Giá xe t?i Jac 1.99 t?n c?nh tranh nh?t Bình D??ng
 

Xe t?i Jac 1.99 t?n N200 M?i 2019

  

 
Xe t?i Jac t?i tr?ng 1.99 t?n N200 có công su?t 91PS, ???c l?p ráp trên dây chuy?n công ngh? ISUZU Nh?t B?n, v?i ??ng c? m?nh m?, v?n hành
êm ái b?n b?, ti?t ki?m nhiên li?u. ??c bi?t phù h?p ch?y vào thành ph? 

?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 

Gi?i thi?u xe t?i JAC 1,9 t?n ??ng c? isuzu m?i nh?t ??i 2019 model N200

Xe t?i JAC 1.99 t?n ???c Ô Tô Jac Vi?t Nam nh?p kh?u và phân ph?i dòng xe t?i Jac 1t99 cao c?p , nh?m ?áp ?ng c? hai yêu c?u v? ch?t l??ng
cao và giá c? h?p lý ??n tay ng??i tiêu dùng. Xe t?i Jac 1.99 t?n ?ã ???c r?t nhi?u khách hàng tin c?y, ??c bi?t là h? gia ?ình, công ty có quy mô
v?a và nh?, c?ng nh? các ??n v? chuyên kinh doanh v?n t?i t?i Vi?t Nam. 

Hi?n t?i xe t?i Jac 1,99 t?n ???c chúng tôi phân ph?i v?i nh?ng tùy ch?n thùng khác nhau nh?: thùng l?ng g?n c?u, thùng mui b?t, thùng kín,
thùng ?ông l?nh ho?c thùng chuyên d?ng theo yêu c?u khách hàng.

Xe t?i Jac 1.95 t?n ???c mi?n ki?m ??nh, ???c b?o hành 36 tháng ho?c 100.00 km. Cho khách hàng s? an tâm khi s? d?ng.

Hình ?nh : xe tai jac 1.99 t?n N200 cao c?p nh?t hi?n nay 

Hình ?nh: Ngo?i th?t xe t?i JAC N200 m?i 2019
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Giá xe t?i Jac 1.99 t?n c?nh tranh nh?t Bình D??ng
 

Hình ?nh : T?ng quan bên ngoài xe t?i Jac 1t99

  

Hình ?nh: Bên hông thùng xe t?i jac 1t9 thùng mui b?t

Hình ?nh : Thùng mui kèo inox cao c?p

Hình ?nh: ?uôi xe t?i JAC 1t9 N200

 

Hình ?nh : M?t tr??c cabin JAC N200

Hình ?nh: Tay m? c?a
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Giá xe t?i Jac 1.99 t?n c?nh tranh nh?t Bình D??ng
 

 

 Hình ?nh: Logo JAC

Hình ?nh: xe t?i jac 1t9 n200 thùng kín inox

Hình ?nh: xe t?i JAC 1t9 N200 thùng kín

  

Hình ?nh: L?p tr??c 7.00R16

 Hình ?nh: L?p ?ôi 7.00R16
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Giá xe t?i Jac 1.99 t?n c?nh tranh nh?t Bình D??ng
 

 

Hình ?nh: C?ng hông thùng

Hình ?nh : Bình nhiên li?u s?c ch?a 100 Lít d?u

  

Hình ?nh: ?ng x? JAC

 Hình ?nh: Bình ACCU

Hình ?nh: Thùng ?? ngh?

 

Hình ?nh : khung g?m c?a xe t?i jac 1.99 tan
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Giá xe t?i Jac 1.99 t?n c?nh tranh nh?t Bình D??ng
 

  

Hình ?nh: ?ng x?

 

 Hình ?nh: C?u và h? th?ng nhíp lá

   

Hình ?nh: Nhíp lá

 Hình ?nh: H? th?ng chuy?n ??ng

  

Hình ?nh: ??ng c? isuzu
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Giá xe t?i Jac 1.99 t?n c?nh tranh nh?t Bình D??ng
 

Hình ?nh : N?i th?t bên trong xe jac 1t99 N200

Hình ?nh: N?i th?t bên trong cabin JAC N200

Hình ?nh: Trang b? kính ch?nh ?i?n

 Xe t?i Jac 1.99 t?n ???c thi?t k? hi?n ??i m?nh m? v?i cabin ISUZU thi?t k? ki?u dáng m?i khí ??ng h?c giúp gi?m s?c c?n c?a không khí và
ti?ng ?n c?a gió khi xe v?n chuy?n. Khung s??n cabin ???c làm b?ng thép m? k?m t?ng ?? ch?c ch?n, k?t h?p v?i l?p s?n Ma tít ch?ng ?n mòn,
bám ch?c, b?n màu.

V?i ph??ng châm t?o ra s? tho?i mái và thu?n ti?n cho ng??i s? d?ng nên Jac thi?t k? không gian bên trong cabin thi?t k? r?ng rãi , tiên nghi, v?i
3 ch? ng?i. B?ng ?i?u khi?n trung tâm và các nút ?i?u khi?n ch?c n?ng ???c b? trí khoa h?c thu?n ti?n nh?t cho ng??i s? d?ng. Kính ch?nh ?i?n
và khóa c?a trung tâm. Th?ng ?? ?èo, trang b? h? th?ng chi?u sáng

Xe t?i Jac trang b? kh?i ??ng c? Diesel HFC4DA1-1 4 k? 4 xi lanh th?ng hàng, làm mát b?ng n??c, có Turbo t?ng áp. Dung tích xi lanh 2771
cm3, cho công su?t c?c ??i ??t 68 kw/3600 v?i momen xo?n c?c ??i 220Nm t?i 2300 rpm.

H?p s? 5 s? ti?n 1 s? lùi

Máy c? Turbo t?ng áp ??t cháy nhiên li?u hoàn toàn, ti?t ki?m nhiên li?u v??t tr?i (trung bình 8 lít /100km), làm mát b?ng n??c, kh? n?ng t?ng t?c
nhanh, leo ?èo d?c.

An toàn

Xe t?i Jac 1.99 t?n v?i ?? b?n cao ???c ??m b?o thông qua quá trình ki?m tra nghiêm ng?t t?i nhà máy Jac Vi?t Nam tr??c khi ??a ??n tay ng??i
tiêu dùng.

Cabin khung thép hàn ???c nh?p kh?u.

H? th?ng ch?u t?i siêu b?n v?i khung chassi ???c d?p nguyên kh?i k?t h?p v?i c?u sau l?n nhíp lá gi?m ch?n giúp xe ho?t ??ng êm ái trong m?i
??a hình

C?ng b?o v? tr??c sau thi?t k? l?n, ch?c ch?n b?o v? xe an toàn khi g?p va ch?m.

H? th?ng lái tru?c vi?t ê-cu bi, tr? l?c th?y l?c. H? Th?ng phanh th?y l?c 2 dòng, tr? l?c chân không, má phanh tang tr?ng giúp xe ??t t?c ?? t?i ?a
??n 98 km/h và luôn ??m b?o s? an toàn cho ng??i v?n hành trên m?i con ???ng. Phanh ?? c? khí tác d?ng lên tr?c th? c?p c?a h?p s?.

Video: xe t?i jac 1,9 t?n N200 ??i 2019 

Hotline: 0962.714.750 ho?c 0901.538.598 [Mr. Khoa]Liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và mua xe t?i Jac 1.99 t?n giá t?t nh?t.

-T? v?n và h? tr? mua xe t?i Jac 1.99 t?n 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 trong ngày.
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Giá xe t?i Jac 1.99 t?n c?nh tranh nh?t Bình D??ng
 

THÔNG S? K? THU?T XE T?I JAC 1.99 T?N N200

KÍCH TH??C T?NG TH?
Chi?u dài t?ng th? (mm)  6.145
Chi?u r?ng t?ng th? (mm)  1.910
Chi?u cao t?ng th? (mm)  2.820
Chi?u dài c? s? (mm)  6.145
Kho?ng sáng g?m xe (mm)  205
Bán kính quay vòng nh? nh?t (m)  6.86
??NG C?
Nhà s?n xu?t công ngh? ISUZU
Lo?i 4 thì làm mát b?ng n??c, t?ng áp
S? xy-lanh 4 xy lanh th?ng hàng
Dung tích xy-lanh (cm3) 2.771
Công su?t c?c ??i (Kw/rpm) 68/3600
Dung tích thùng nhiên li?u (lít) 100
??ng c? ??t chu?n khí th?i EURO 4
H? TH?NG TRUY?N ??NG 
Lo?i 5 s? ti?n, 1 s? lùi
KHUNG XE
Gi?m ch?n tr??c Nhíp lá
Gi?m ch?n sau Nhíp lá
Ki?u lo?i cabin Khung thép hàn
Phanh ?? C? khí tác ??ng lên tr?c th? c?p h?p s?
Phanh chính Th?y l?c, tr? l?c chân không
L?P XE
C? l?p 7.00 - 16
THÙNG XE - TR?NG T?I THI?T K? Kích th??c lòng thùng T? tr?ng / T?i tr?ng / T?ng tr?ng  
Thùng l?ng (mm) 4.230 x 1.810 x 400 2.450 kg/1.990 kg/ 4.635 kg
Thùng b?t t? thùng l?ng (mm) 4.210 x 1.800 x 1.350/1.840 2.730 kg/1.990 kg/ 4.915 kg
Thùng b?t t? sát-xi (mm) 4.320 x 1.760 x 750/1.770 2.730 kg/1.990 kg/ 4.915 kg
Thùng kín (mm) 4.320 x 1.770 x 1.840 2.830 kg/1.950 kg/ 4.975 kg
??C TÍNH KHÁC
Th?i Gian B?o Hành 5 n?m ho?c 150.000 Km

XE T?I JAC 1.99 T?N THÙNG L?NG

Xe t?i Jac 1.99 t?n thùng l?ng

T?i tr?ng: 1.990 kg

T?ng tr?ng t?i: 4.635 kg

Kích th??c thùng xe: 4.230 x 1.810 x 400 (mm)

 

XE T?I JAC 1.99 T?N THÙNG MUI B?T

  

Xe t?i Jac 1.99 t?n thùng mui b?t t? thùng l?ng

T?i tr?ng: 1.990 kg

T?ng tr?ng t?i: 4.915 kg

Kích th??c thùng xe: 4.210 x 1.810 x 1840 (mm)

 

 

Xe t?i Jac 1.99 t?n thùng mui b?t t? chassis

T?i tr?ng: 1.990 kg
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Giá xe t?i Jac 1.99 t?n c?nh tranh nh?t Bình D??ng
 

T?ng tr?ng t?i: 4.915 kg

Kích th??c thùng xe: 4.210 x 1.800 x 1840 (mm)

 

XE T?I JAC 1.99 T?N THÙNG KÍN

Xe t?i Jac 1.99 t?n thùng kín

T?i tr?ng: 1.990 kg

T?ng tr?ng t?i: 4.975 kg

Kích th??c thùng xe: 4.320 x 1.770 x
1840 (mm)

 

S?n ph?m liên quan:

-Giá xe tai jac 1,49 tan (1490 kg) 1t49: thùng mui kèo , thung mui bat 5 vách

-Giá xe tai jac 1,99 tan (1900kg) 1t99 : cabin cao c?p Isuzu , thùng mui b?t , thùng l?ng , thùng kín.

-Giá xe tai jac 2,4 tan (2400kg) 2t4 : thùng kín inox cao c?p , thùng mui kèo , xe c?i t?o ???c theo nhu c?u

-Giá xe tai jac 3,45 tan (3450 kg) 3t45 : thùng kín ??t tiêu chu?n , thùng mui kèo , g?n c?u unic

-Giá xe tai jac 4,95 tan (4950 kg) 4t95 : thùng kín compoxit , thùng mui b?t cao c?p 5 vách.

-Giá xe tai jac 6,4 tan (6400 kg) 6t4 : thùng l?ng nh?p kh?u , thùng mui bac 7 vách , thung kin

-Giá xe tai jac 7.25 tan (7250kg) 7t25 : thùng kín inox , thùng l?ng , thùng mui b?t 5 vách.

-Giá xe tai jac 8,4 tan (8400 kg) 8t4 : thùng mui keo 7 vách inox , thung kin cao cap inox

-Giá xe tai jac 9,1 tan (910

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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