
Xe t?i jac 4 chân a5 nh?p kh?u m?i 100%-Bán tr? góp
 

Xe t?i JAC 4 chân A5

  

Xe t?i jac 4 chân A5 m?i 2022 Cabin ??u th?p thu?c phân khúc dòng xe t?i n?ng , Xe jac 4 chân A5 ???c thi?t k? v?i t?i tr?ng 17,9 t?n thùng dài
9m7 . Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? t?t nh?t. =>Giá xe : 1.500.000.000 vn? 

?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 4 chân A5 m?u cabin m?i 2022 :
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Xe t?i jac 4 chân a5 nh?p kh?u m?i 100%-Bán tr? góp
 

Hình ?nh: xe t?i jac 4 chân A5 phiên b?n m?i

-Hình ?nh : Ngo?i th?t xe tai jac 4 chan (dò,giò) A5

 

Hình ?nh: JAC A5 phiên b?n qu?c t?

Hình ?nh : xe tai jac 4 chan a5 ??u cao 1 gi??ng

 

 

Hình ?nh: xe t?i jac 4 chân m?i 2021

 Xem thêm : Xe t?i 4 chân JAC A5 m?i 2022

Thông s? k? thu?t xe t?i jac 4 chân A5 m?i nh?t 2022 :
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Xe t?i jac 4 chân a5 nh?p kh?u m?i 100%-Bán tr? góp
 

Xe t?i Jac 4 chân A5 17.990kg -
Lo?i xe JAC A5 – 17.990 t?n
Màu xe  Tr?ng , xanh
CABIN A5
Cabin Cabin l?t b?ng h?i , ??u b?ng, nóc cao 2 gi??ng n?m
N?i th?t R?ng rãi cho hai ng??i, gi??ng n?m, kính ch?nh ?i?n
Trang b? USB, radio CD, máy l?nh
??NG C?
Model YC380E32
??ng c? 4 k?, 6 xi lanh th?ng hàng, làm mát b?ng n??c, turbo t?ng áp
Dung tích xi lanh ( cm3 ) 9.726
Công su?t c?c ??i (rpm/HP) 2.200 (330HP)
Thùng nhiên li?u (Lít) 400 (Nhôm)
??ng c? ??t chu?n khí th?i (Km/h) EURO III
H? TH?NG TRUY?N ??NG
H?p s? FULLER 12JSD160T v? nhôm công ngh? M? (Th? rùa) 12 s? ti?n 2

lùi
T? s? truy?n (12 s? ti?n – 2 s? lùi) 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? 8 6 4 2 L7 5 3 1 R
T? s? truy?n c?u 4.875 (9/38)
H? Th?ng Phanh Phanh chính: Ki?u tang tr?ng, d?n ??ng khí nén 2 dòng l?c kê.

Phanh tay: D?n ??ng khí nén + lò xo.
Thông s? l?p xe 11.00R20
H? thông lái B?t lái Group ZF (??c), tr? l?c b?ng th?y l?c
TR?NG L??NG
T?ng tr?ng / T? tr?ng / T?i tr?ng (Kg) 30.000 / 11.880 / 17.990
KÍCH TH??C
T?ng th? D X R X C (mm) 12.200 x 2.500 x 3.220
Kích th??c thùng D X R XC (mm) 9.420 x 2360 x 760/2150
Chi?u dài c? s? (mm) 1.700 x 5.100 x 1.350
??C TÍNH KHÁC
Th?i Gian B?o Hành 3 N?M ho?c 100.000 Km (T?NG THAY NH?T MÁY , NH?T C?U ,

NH?T H?P S? L?N ??U MI?N PHÍ)

B?NG GIÁ XE T?I JAC 4 CHÂN k5 ??I 2017 M?I NH?T:

 LO?I XE  KÍCH TH??C
THÙNG (MM)

 GIÁ BÁN XE
NIÊM Y?T (2022)

 GIÁ BÁN THEO LÔ (2
CHI?C TR? LÊN)

XE T?I JAC 4
CHÂN A5

 

9.700*2.360*2.15
0(KT L?T
LÒNG)

1.500.000.000 1.480.000.000

S? l??t v? dòng xe t?i jac 4 do A5 (2 c?u 2 dí): -Xe JAC 4 chân A5 máy 310HP (m?i) 2022 là m?t trong nh?ng dòng xe t?i n?ng phù h?p nh?t v?i
??a hình ? Vi?t Nam, chuyên ?? v?n chuy?n hàng hóa trong và ngoài n?i thành . Xe tai JAC 4 chân k5 không nh?ng có công su?t ho?t ??ng hi?u
qu? mà giá thành còn r?t h?p lý .

-Xe JAC A5 4 giò 310hp ???c gi?i thi?u ra m?t c?ng nh? nh?p kh?u v? Vi?t Nam ?? bán vào ??u n?m 2022. Tuy nhiên, ch? trong th?i gian ng?n
thôi , dòng xe này ?ã tr? nên r?t ph? bi?n và ???c nhi?u ng??i tiêu dùng ?ánh giá r?t là cao. Nh? kh? n?ng v?n t?i hàng hóa l?n , ??m b?o v? t?c
?? c?ng nh? ?? an toàn cao mà công vi?c v?n t?i t? thành ph? này sang thành ph? khá ??n gi?n .

-Xe ?ng d?ng h? th?ng truy?n ??ng tiên ti?n nh?t th? gi?i v?i h?p s? FULLER (USA), v? nhôm , có ?? b?n cao. T? s? truy?n h?p lý và ch? ?? gài
s? có th? d? dàng s? d?ng. Xe ???c l?p ??t h? th?ng phanh h?i 2 dòng l?c k? (WABCO). Bót tay lái dùng tr? l?c th?y l?c .

-?ánh giá hi?u qu? làm vi?c và ch?t l??ng xe JAC 4 chân A5 (2 c?u 2 dí):

-Xe JAC A5 4 dò ???c s? d?ng r?t r?ng rãi trên th? tr??ng b?i nó có nhi?u ?u ?i?m n?i b?t h?n các dòng xe cùng phân khúc . Xe có dàn chessi
???c thi?t k? c?ng cáp và ???c d?p ngu?i nguyên kh?i trên n?n máy d?p 6000kg KAWASAKI c?a Nh?t. Bên c?nh ?ó, cabin xe còn ???c thi?t k?
hi?n ??i theo ki?u khí ??ng l?c h?c , h?n ch? gió vào trong cabin và ti?t ki?m nhiên li?u nhi?u h?n.
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Xe t?i jac 4 chân a5 nh?p kh?u m?i 100%-Bán tr? góp
 

Hình ?nh: ??ng c? jac 4 chân a5

Hình ?nh: N?i th?t jac 4 chân a5

-Lo?i xe t?i n?ng l?n này còn gây ?n t??ng v?i ng??i s? d?ng nh? ??ng c? (Weichai) ho?t ??ng c?c k? êm ái, ??t tiêu chu?n th?i khí EURO III (tiêu
chu?n khí th?i qu?c t?), gi?m thi?u s? ô nhi?m không khí ra ngoài môi tr??ng m?t cách t?i ?a. Bên c?nh ?ó, m?t ?u ?i?m c?a xe JAC 4 chân A5
 ?ó là ti?t ki?m nhiên li?u ?áng k? cho ng??i s? d?ng. ??i v?i nh?ng lo?i xe ch?y trên ???ng tr??ng và v?n chuy?n nhi?u hàng hóa l?n nh? v?y,
vi?c h?n ch? ???c t?i ?a nhiên li?u ch?c h?n s? ?em l?i hi?u qu? kinh t? cao và s? ti?n l?i trong quá trình di chuy?n nhi?u. 2 c?u ? phía sau xe còn
???c thi?t k? chuyên d?ng (có g?n b? vi sai ) ?? xe có th? di chuy?n trên các ??a hình khác nhau . ??c bi?t là khi v?n chuy?n hàng hóa trên
nh?ng ??a hình x?u , g? gh?, không b?ng ph?ng, tu?i th? c?a xe ?? b? gi?m sút, hàng hóa v?n chuy?n c?ng tránh b? h? h?ng.

 Ngoài ra chúng tôi còn có các dòng xe t?i jac 4 chân m?u cabin Gallop và A5:

Hình ?nh: JAC 4 chân A5
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Xe t?i jac 4 chân a5 nh?p kh?u m?i 100%-Bán tr? góp
 

Hình ?nh: Xe t?i jac 4 chân A5

Hình ?nh: xe jac 4 chân a5

M?i chi ti?t xin vui lòng liên h? :

Công ty c? ph?n ô tô Giang Hoài

?c: 20/3 ??i l? Bình D??ng , Khu ph? Tây , P V?nh Phú , Tp Thu?n An , Bình D??ng

Hotline: 0901.538.598

ZaLo : 0962.714.750

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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