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Xe T?i JAC 2 T?n | Máy Cummins M? 2.8L

xe tai jac 2,4 tan 

 
Xe t?i Jac 2 t?n ???c l?p ráp trên dây chuy?n , công ngh? hi?n ??i m?i nh?t c?a ISUZU Nh?t B?n, ?ang là dòng xe ???c ?ánh giá cao v? ch?t
l??ng, kh? n?ng chuyên ch? linh ho?t , v?n hành êm ái, ti?t ki?m nhiên li?u, hi?n dòng xe t?i Jac 2 t?n ?ang là l?a ch?n hàng ??u trong phân khúc
xe t?i nh? l?u thông trong n?i 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 

Xe t?i Jac 2 t?n là dòng xe t?i nh? cao c?p ???c nh?p kh?u CKD v? Vi?t Nam.

xe t?i Jac 2 t?n v?i th? m?nh là dòng xe ch?y vào thành ph? vào ban ngày, thùng dài 4.38 mét , t?ng t?i tr?ng cao nh?t lên ??n 4.995kg, xe n?m
trong phân khúc giá bình dân , ??m b?o ?áp ?ng m?i nhu c?u cho ng??i dùng. 

Hình ?nh: xe t?i jac 2 t?n n200s thùng kín màu tr?ng
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Hình ?nh: JAC 2 t?n thùng kín màu xanh

Hình ?nh: xe t?i jac 2 t?n thùng kín màu b?c

Hình ?nh: JAC N200s G??ng h?p thi?t k? b?n r?ng

 

Hình ?nh: JAC n200s t?i 2 t?n thùng mui b?t
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  Hình ?nh: xe t?i 2 t?n JAC N200s thùng mui b?t màu tr?ng

Hình ?nh: Xe t?i

Hình ?nh: xe t?i jac 2 t?n thùng mui b?t màu xanh

Hình ?nh: N?i th?t xe t?i jac 2 t?n n200s
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Hình ?nh: JAC 2 t?n s? d?ng ??ng cummins m? 2.8L

Hình ?nh: JAC 2 t?n s? d?ng c?u l?n 3.5 Lít

Hình ?nh: Thùng ?? ngh? theo xe

Hình ?nh: Thùng d?u 100 Lít có n?p khoá

An toàn xe t?i Jac 2 t?n

-Xe t?i Jac 2 t?n có ?? 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.

                       4 / 7

https://jacxetai.com/san-pham/xe-tai-jac-1-99-tan-1t99-1tan9-gia-re.html


Xe T?i JAC 2 T?n N200s | Mua Bán Xe T?i JAC Tr? Góp
 

-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?.

Liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n và mua xe t?i Jac 2 t?n giá t?t nh?t

Hotline: 0901.538.598 [Mr. Khoa]

T? v?n và h? tr? mi?n phí khi mua xe t?i Jac 2.4 t?n t?i Bình D??ng tr? góp lên ??n 80% giá tr? xe, th?i gian vay t?i ?a 5 -6 n?m,
lãi su?t gi?m d?n theo tháng . 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 c?nh tranh nh?t th? tr??ng.
??ng ký, ??ng ki?m , hoàn thi?n các th? t?c tr?n gói , cam k?t không phát sinh thêm .
Xe có s?n ,h? s? có s?n , ?? màu, giao xe ngay khi mua ti?n m?t , giao xe t?n n?i t?i Bình D??ng , H? Chí Minh , ??ng Nai , Long An

THÔNG S? K? THU?T XE T?I JAC 2T?N

Nhãn hi?u: JAC
S? lo?i - model : N200s/TB1
Lo?i ph??ng ti?n: Ô tô t?i jac thùng kín , thùng mui b?t , l?ng
C? s? s?n xu?t: Công ty c? ph?n ô tô jac Vi?t Nam 
Kích th??c t?ng th?  : Dài 6.220*1.940*2.905 mm
Kích th??c l?t lòng thùng: Dài 4.360* R?ng 1.820 * Cao 1.880 mm
T?ng t?i : 4.990 kg
T? tr?ng : 2.550 Kg
T?i tr?ng : 1.990 Kg
S? ch? ng?i : 03 ng?i
T?c ?? t?i ?a : 100 Km/h
??ng c?: Cummins (M?)
Lo?i ??ng c? : Diesel 4 k? , 4 xy lanh th?ng hàng , làm mát b?ng n??c , t?ng áp , phun nhiên li?u ?i?n t?
Công su?t c?c ??i / t?c ?? quay : 90/3200 (Kw/rpm) t??ng ???ng 120HP
Moment xo?n / t?c ?? quay : 257/2000 (Nm/rpm)
Dung tích xy lanh : 2.8 L
Ly h?p : ??a ma sát khô , th?y l?c , tr? l?c khí nén
H?p s? : c? khí (5 s? ti?n- 1 s? lùi)
H? th?ng lái : Tr?c vít , ê cu-bi , c? khí , tr? l?c th?y l?c
H? th?ng phanh : tang tr?ng , th?y l?c 2 dòng , tr? l?c chân không
H? th?ng treo : Nhíp lá , gi?m ch?n th?y l?c
L?p xe tr??c|sau : 7.00-16  | 7.00-16
Kh? n?ng v??t d?c : 31.8
Bán kính quay vòng nh? nh?t : 6.8
Thùng nhiên li?u : 100 Lít
Chi?u dài c? s? : 3.360 mm
V?t bánh xe (tr??c/sau) : 1460/1425
Kho?ng sáng g?m xe (mm): 210
Th?i gian b?o hành xe t?i jac t?n n200s : 5 n?m ho?c 150.000km trên toàn qu?c.

Video gi?i thi?u xe t?i jac n200s

Xe t?i jac 1t9 N200s giá l?n bánh bao nhiêu? T?i khu v?c Bình D??ng , ??ng Nai , H? Chí Minh , Tây Ninh , Long An , Ti?n Giang , ??ng
Tháp :

GIÁ BÁN XE TAI JAC 1.9 T?N N200s m?i nh?t 2022 : 

-Giá bán xe t?i jac 1t99 n200s thùng mui ph? b?t: 448.000.000vn? gi?m giá 433.000.000vn?

-Giá bán xe t?i jac 1.9 t?n n200s thùng kín inox : 453.000.000vn? gi?m giá 438.000.000vn?

Khuy?n mãi : Khách hàng ??t xe JAC n200s trong n?m 2022.

-???c gi?m 15 Tri?u/1 xe , t?ng thêm camera hành trình tr? giá 3 Tri?u.

Ch??ng trình áp d?ng dành cho 100 khách hàng ??t xe ??u tiên.

xem thêm : Giá xe t?i JAC m?i

Ghi chú: Giá trên ?ã bao g?m thu? VAT 10% , ch?a bao g?m chi phí ra bi?n s? ,??ng ki?m , b?o hi?m ...

Giá l?n bánh xe t?i jac 1.9 t?n N200s bao nhiêu ?
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Khách hàng s? l?y giá xe + Chi phí gi?y t? s? ra giá l?n bánh .

Chí phí ??ng ký ra bi?n s? , ??ng ki?m xe jac n200s giá bao nhiêu ?

+Thu? tr??c b? 2% : 4.500.000 vn? (t?m tính)

+L? phí l?y bi?n s? : 150.000 vn? (Phi?u thu)

+Phí b?o trì ???ng b? : 3.240.000 vn? (Phi?u thu)

+L? phí ??ng ki?m xe : 330.000 vn? (Hoá ??n)

Xem thêm : Xe t?i jac 1.9 t?n thùng dài 4m3 g?n ??ng c? ISUZU

 

*************

Ch??ng trình Khuy?n mãi ??c bi?t khi ??t mua xe t?i Công Ty Ô Tô Giang Hoài:

-T?ng bao vô l?ng

-T?ng lót sàn

-T?ng ??nh v?

H? tr? khách hàng khi mua xe t?i JAC 1.95 t?n N200s 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

Công ty c? ph?n ô tô Giang Hoài chuyên nh?p kh?u và phân ph?i dòng xe t?i JAC chính hãng t?i Vi?t Nam.

??a ch? : N?m trên QL.13 giao v?i ???ng V?nh Phú 32 (Cách tr?m thu phí Lái Thiêu kho?ng 1km)

Liên h? : 0901.538.598 ho?c ZALO 0962.714.750

 xem thêm : B?ng Giá Xe T?i t?ng h?p
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Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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