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Xe t?i JAC 2 dí 1 c?u 9.2 t?n thùng mui b?t

  

Xe t?i JAC 2 dí 1 c?u 9.2 t?n thùng mui 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 t?i JAC 3 chân 2 dí 1 c?u (HFC1245) m?t c?u ???c nh?p kh?u nguyên chi?c v? Vi?t Nam.

Cabin xe ???c thi?t k? hoàn toàn m?i, Cabin Gallop v?i 2 bóng h?i, gh? h?i bên tài ti?n l?i v?i 3 nút ?i?u ch?nh d? dàng giúp t?o ?i?m t?a tho?i
mái cho ng??i lái trên các ch?ng ???ng dài. N?i th?t sang tr?ng cùng v?i không gian r?ng giúp t?o không gian tho?i mái nh?t khi lái xe. Xe t?i
JAC 3 chân 2 dí m?t c?u có c? c?u Cabin th?y l?c t? ??ng, ?èn pha cos ???c ?i?u ch?nh xa g?n trên h? th?ng táp lô.

Xe t?i JAC 3 chân ???c trang b? ??ng c? FAW 240HP ??t tiêu chu?n khí th?i EU3 giúp ti?t ki?m nhiên li?u, s?c m?nh v??t tr?i giúp v??t m?i ??a
hình.

Xe t?i JAC 2 dí m?t c?u có khung xe ch?c ch?n ???c d?p m?t l?n b?ng máy d?p KAWASAKI 6000 t?n c?a Nh?t B?n.

- Tình tr?ng m?i 100% nh?p kh?u nguyên chi?c.

- ??ng c? : FAW 240HP

- Lo?i xe n?n: Xe tai JAC 6 x 2.
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Xe t?i jac 2 dí 1 c?u thùng dài 9m6
 

Hình ?nh : xe t?i jac 2 dí 1 c?u 

Hình ?nh: jac 2 dí

Hình ?nh : xe jac 2 dí 1 c?u

 

Hình ?nh: ô tô t?i jac 2 dí 1 c?u

 

Hình ?nh: xe t?i jac 2 dí

Hình ?nh: N?i th?t ô tô jac
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Xe t?i jac 2 dí 1 c?u thùng dài 9m6
 

Hình ?nh: cabin jac 

Hình ?nh : ô tô jac 2 dí

Thông s? k? thu?t Xe t?i JAC 2 dí 1 c?u 9.2 t?n thùng mui b?t

Model XE 2 DÍ 1 C?U MÁY TO 240 HP HFC1245KR1
Thông s? chính Công th?c bánh xe 6x2

Kích th??c ngoài (mm) 11990x2495x3220
Chi?u dài c? s? (mm) 1900+5400
V?t bánh xe tr??c/sau (mm) 2040/1840
T? tr?ng (kg) 9520
T?i tr?ng (kg) 9150
T?ng tr?ng l??ng (kg) 18800
T?c ?? t?i ?a (km/h) 98
Bán kính vòng quay nh? nh?t (m) 9
Kh? n?ng leo d?c l?n nh?t (°) 35
Kho?ng sáng g?m xe (mm) 272

??ng c? Ký hi?u CA6DF2-24
Nhà s?n xu?t FAW
Dung tích xylanh (Cc) 7127
Công su?t l?n nh?t (Hp/rpm) 240/2300
Mô men xo?n c?c ??i (Nm/rpm) 780/1500

Ly H?p Ki?u Lá ??n, ma sát khô, lò xo xo?n
H?p s? Kí hi?u F9J95TB

Nhà s?n xu?t FAST
T? s? truy?n (8 s? ti?n – 2 s? lùi) 2 t?ng nhanh ch?m
C?u d?n ??ng C?u tr??c

C?u sau Ki?u ?ng, lo?i 468 (4.875)
H? th?ng lái Ki?u Bót lái Group ZF (??c), tr? l?c th?y l?c
H? th?ng phanh Phanh chính Ki?u tang tr?ng, d?n ??ng khí nén 2 dòng

Phanh tay D?n ??ng khí nén + lò xo
H? th?ng treo Nhíp tr??c (lá) 9

Nhíp sau (lá) 7+9
H? th?ng nhiên li?u Dung tích bình nhiên li?u (lít) 400

M?c tiêu hao nhiên li?u nh? nh?t (lít) 17
L?p xe Kiê?u 11.00-20, Prime well liên doanh USA, b? thép
Cabin Ki?u Cabin l?t, ??u b?ng, nóc th?p

?i?u hòa, gi??ng n?m Tiêu chu?n

B?o hành 36 tháng ho?c 100.000 Km tùy theo ?i?u ki?n nào ??n tr??c.

Xem thêm : xe t?i jac 1 c?u 1 dí ( T?i 7 t?n thùng dài 9m6)

Hình ?nh: xe tai jac 7 t?n nh?p kh?u thùng dài 9m6
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Xe t?i jac 2 dí 1 c?u thùng dài 9m6
 

H? tr? mua xe tr? góp lên t?i 80% giá tr? c?a xe. Quý khách ch? ph?i tr? tr??c t? 20-40 % giá tr? xe. 

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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