
Xe t?i JAC 3 chân 13 t?n 2 c?u 1 dí
 

Xe t?i JAC 3 Chân 2 C?u Th?t 1 Dí - 6x4

  

Xe t?i JAC 3 chân A5 - 2 c?u th?t , nh?p kh?u m?i 100% , phiên b?n Cabin A5 cao c?p, Thùng dài 9m7 , T?i tr?ng 14,5 t?n. B?o hành 3 n?m
ho?c 100.000km. H? tr? vay 75% giá tr? xe.  

?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 C?U TH?T (6x4) - PHIÊN B?N CAO C?P CABIN A5

Xe t?i jac 3 chân c?u th?t (2 c?u 1 dí) m?i 2022 ???c nh?p kh?u nguyên chi?c 100% ???c tích h?p công ngh? tiên ti?n toàn c?u. Thích
nghi v?i nhi?u ??a hình khác nhau ? Vi?t Nam, JAC luôn luôn ??i m?i và t?i ?u hóa s?n ph?m c?a mình m?t cách vô t?n và ti?p t?c làm phong
phú thêm dòng s?n ph?m JAC, ?? ?áp ?ng các ?i?u ki?n ???ng xá khác nhau và nhu c?u c?a khách hàng, cho phép xe t?i n?ng JAC tr? thành
xe t?i h?ng n?ng cao c?p trên th? tr??ng qu?c t?.
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--

Hình ?nh: Xe t?i jac 3 chân 2 c?u th?t - phiên b?n cao c?p A5

Ngo?i th?t xe t?i 3 chân A5 nh?p kh?u:

-Xe t?i Jac 3 chân A5 v?i ki?u cabin l?t, ??u cao 2 gi??ng.

-Cabin JAC 3 chân A5 có kính chi?u h?u b?n l?n, giúp quan sát t?t các ?i?m mù phía sau, t?ng ?? an toàn khi tham gia l?u thông.

-K? thu?t hàn cabin b?ng robot hi?n ??i có ?? chính xác cao ??m b?o ?? kín, gia c? l?p thép dày 3mm t?i nh?ng n?i d? va ??p vì v?y ??m b?o ??
an toàn, giúp cách âm, cách nhi?t t?t.

-H? th?ng phu?c gi?m ch?n cho cabin b?ng lò xo ??t t?i 4 v? trí, cabin có thêm 2 túi khí t?o c?m giác êm ái khi có rung l?c.

-?èn pha k?t h?p ?èn s??ng mù halogen ???c b? trí trên c?n tr??c nh?m t?ng góc chi?u sáng, ???c ?i?u ch?nh xa – g?n trên táp lô.

-B?c lên xu?ng 2 t?ng ???c b?ng ch?t li?u inox.

-Thùng d?u, bình h?i ???c làm b?ng h?p kim nhôm b?n v?ng, bình h?i ???c g?n bên trong chassis nh?m h?n ch? ?nh h??ng trên b? m?t, ti?n l?i
cho b?o trì.

-L?p xe bó thép tiêu chu?n 12.00R22.5 ch?u ma sát, t?n nhi?t nhanh, bám ???ng t?t giúp v?n hành ?n ??nh khi kéo theo kh?i l??ng l?n trên m?i
d?ng ??a hình và th?i ti?t x?u.

-Chassis JAC 3 chân A5 ???c d?p 1 l?n nguyên kh?i theo công ngh? KAWASAKI 6000 t?n hàng ??u Nh?t B?n có ?? dày 10mm, b?n v?ng, s?c
ch?u t?i cao và s?c kéo l?n.

Hình ?nh: N?i th?t jac 3 chân a5 th? h? m?i
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Hình ?nh: N?i th?t JAC 3 chân A5

N?i th?t xe t?i Jac 3 chân 13 t?n:

-Xe t?i Jac 3 chân A5 v?i cabin ???c thi?t k? hoàn toàn m?i, Cabin A5 công ngh? m?i có không gian r?ng rãi cho 3 ng??i, trang b? ??y ?? ti?n
nghi, hi?n ??i v?i tông màu ôn hòa không gây c?m giác khó ch?u.

-B?ng ?i?u khi?n Tap Lô JAC A5 thi?t k? hoàn toàn m?i, có ?èn led giúp ng??i lái d? theo dõi thông s?.

-Công t?c ?i?u khi?n d?ng nút, s?p x?p t?p trung d? nh?n di?n qua kí hi?u, ti?n l?i cho tài x? khi v?n hành.

-Cabin JAC 3 chân A5 ???c thi?t k? 2 gi??ng n?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 tr??t tr??c – sau và góc g?t gù 32 ?? v?i 3 nút ?i?u ch?nh, giúp mang l?i t? th? ng?i tho?i mái nh?t, tay lái có
th? tùy ch?nh theo t? th? và th? ch?t c?a ng??i lái.

-C?a kính ?i?u khi?n ?i?n hi?n ??i giúp cánh c?a ???c ?óng kín hoàn toàn.

-?i?u hòa 2 chi?u hi?n ??i, t?o mát nhanh, c?a th?i gió ???c thi?t k? ??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 t?i Jac 3 chân A5:

-Xe t?i Jac 3 chân A5 nh?p kh?u s? d?ng ??ng c? Yuchai 290hp, 4 k? 6 xi lanh th?ng hàng, làm mát b?ng n??c, ??ng c? tiêu chu?n EU5, có
Turbo t?ng áp CN M? ho?t ??ng m?nh m?, b?n b? có công su?t c?c ??i (290hp) t?i 2.300 vòng/phút . Ti?t ki?m nhiên li?u - Thân thi?n v?i môi
tr??ng.

-H?p s? FULLER 8 c?p 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 l?c kê 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)
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-H? th?ng b?u h?i b?ng nhôm ch?ng han r?, an toàn trong quá trình s? d?ng.

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

Thông s? k? thu?t xe t?i JAC 3 chân 2 c?u th?t m?i 2022:

??ng c? : Yuchai

Công su?t : 290HP

H?p s? 2 t?ng : 8 s? ti?n, 2 s? lùi ( 2 t?ng nhanh ch?m)

Phanh h?i 2 dòng l?c kê

Tr?ng l??ng b?n thân:  8.900 kG

T?i tr?ng cho phép :  14.500 kG

Tr?ng l??ng toàn b? : 24.000 kG

Kích th??c t?ng th? : 12.020 x 2.500 x 3.800 mm

kích th??c lòng thùng :  9.700 x 2.360 x 850/ 2.150 mm

Lo?i xi-lanh 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng

L?p xe tr??c, sau : 12.00R22.5/ 12.00R22.5

Th?i gian b?o hành : 100.000 km

Hình ?nh: Xe t?i jac 3 chân A5 (2 c?u 1 dí) 6x4

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

Khuy?n mãi khi ??t mua xe t?i jac a5 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 xe t?i JAC A5 lo?i 7.6 t?n và 9 t?n 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

******************
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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? : 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

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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