
Xe t?i JAC 5 chân b?n xitec ch? x?ng d?u 
 

Xe JAC 5 chân b?n xitec

Xe-JAC-5-chan-bon-xitec 

Xe t?i jac 5 chân b?n xitec chuyên ch? x?ng d?u , hóa ch?t , s?a , khí hóa l?ng v?i th? tích thi?t k? phù h?p 23 kh?i , 24 kh?i , 25 kh?i , 26 kh?i ,
27 kh?i. xe jac 5 chân (dò+giò) ???c nh?p kh?u nguyên chi?c . Xe jac 5 chân b?n xi tec s? d?ng ??ng c? Weichai 340 HP ti?t ki?m nhiên li?u .
Cam k?t b?o hành 3 n?m ho?c 100.000 km . liên h? ngay ?? ???c báo giá t?t nh?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 5 CHÂN B?N X?NG - D?U - HÓA CH?T - S?A – KHÍ HÓA L?NG

Công ty chúng tôi xin chân thành gi?i thi?u Quý khách hàng dòng xe t?i JAC 5 chân (giò,dò) ch? x?ng d?u m?i nh?t 2017:

-Xe b?n xitec JAC 5 chân ???c ?óng trên n?n chessi xe t?i jac 5 chân gallop . Xe b?n xitec 5 chân lo?i 27m3 (27 kh?i) th? tích l?n s?c ch?a ?áp
?ng nhu c?u hi?n nay. Xe có t?i tr?ng 22 t?n - t?ng t?i cho phép l?u thông 34 t?n, xe jac 5 chân s? d?ng ??ng c? Weichai công su?t ??ng c?
340hp. ?ây là dòng xe b?n xitec ch? x?ng d?u t?i tr?ng cao v?i m?t m?c tiêu hao nhiên li?u h?p lý nh?t hi?n nay.

-Xe t?i jac 5 chân ???c thi?t k? v?i nh?ng ?u ?i?m nh?m m?c ?ích ?em l?i s? an toàn , tho?i mái , ki?u dáng ??p , giá thành h?p lý mang l?i giá tr?
kinh t? cao , s? là ng??i b?n ??ng hành ?áng tin c?y nh?t trên m?i n?o ???ng và là s?n ph?m ?em l?i doanh thu cho các công ty v?n t?i khi ??u t?
vào xe t?i JAC.
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Hình ?nh: M?t tr??c cabin gallop 

Hình ?nh : JAC 5 chân b?n xitec ch? x?ng d?u hóa ch?t.

   

Hình ?nh: xe t?i jac 5 chân b?n xitec

Hình ?nh: Ngo?i th?t xe b?n ch? x?ng d?u jac 5 chân gallop.

  

  

Hình ?nh: Ngo?i th?t JAC 5 chân b?n xitec

Hình ?nh : JAC 5 dò gallop b?n xitec ch? x?ng d?u hóa ch?t.

  

Hình ?nh: B?n inox
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 Hình ?nh: Xe jac 5 chan b?n xitec ch? hóa ch?t.

   

Hình ?nh: c?n hông thùng

 Hình ?nh : Xe JAC b?n xitec 5 giò gallop ch? x?ng d?u.

 

Hình ?nh: ?uôi xe b?n xitec 

Hình ?nh: trên nóc thùng xitec

-Ngo?i th?t: Cabin jac gallop ???c thi?t k? theo ki?u khí ??ng l?c h?c theo tiêu chu?n Châu Âu . G??ng h?u l?n giúp tài x? quan sát d? dàng khi
l?u thông trên ???ng , ?èn pha (xenon) chi?u sáng c?c sáng vào ban ?êm. Kèn h?i 2 bên trên nóc ??u cabin .

-N?i th?t: trang b? ??y ?? trang thi?t b? hi?n ??i – máy l?nh , radio FM USB , kính ch?nh ?i?n , ??ng h? led th?y rõ các thông s? báo d?u , m?c
n??c làm mát …

-?u ?i?m n?i tr?i : s? d?ng ??ng c? Weichai công su?t ??ng c? 340HP , ??ng c? ??t tiêu chu?n khí th?i Euro III ti?t ki?m nhiên li?u . Xe jac 5
chân ch? x?ng d?u s? d?ng h?p s? FULLER 2 t?ng ( M? ) t?ng nhanh và t?ng ch?m , tay lái có tr? l?c và h? th?ng ??ng t?c , thao tác sang s?
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c?c nh? , bán kính quay vòng nh? ( giúp tài x? quay ??u d? dàng).

  

Hình ?nh : xe b?n xitec jac 5 chân gallop

  

 

Hình ?nh : Xe t?i 5 chân b?n xitec ch? x?ng d?u.

Thông s? k? thu?t xe jac 5 chân b?n xi-tec:

Dòng xe : Xe ch? x?ng , d?u , s?a , hóa ch?t , d?u ?i?u xitec JAC 5 chân Gallop-K5.
Hãng s?n xu?t : JAC
Tình tr?ng : Xe m?i 100% n?m s?n xu?t 2017
Dung tích b?n jac (xitec) : 23 kh?i (23m3) , 24 kh?i (24m3) , 25 kh?i (m3)
??ng c?: Weichai công ngh? Áo , Diesel – 4 k? – 6 xi lanh th?ng hàng + turbo t?ng áp, làm mát b?ng n??c .
L?p: 11R20
T?i tr?ng cho phép tham gia giao thông: 21,7 t?n (21.700kg)
T?ng t?i tr?ng: 34 t?n (34.000 kg)

Bán xe tr? góp xe b?n xitec 5 chân jac :

-H? tr? vay ngân hàng lên ??n 80% giá tr? xe , lãi su?t c?c kì ?u ?ãi.

-Th? t?c ??n gi?n , nhanh g?n.

-Xe m?i 100% có s?n t?i showroom , giao xe ngay khi thanh toán ??y ?? giá tr? h?p ??ng.

-Ngoài ra Công ty chúng tôi còn nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi nh? ( b?o d??ng l?n ??u mi?n phí , t?ng 1000 lít d?u , t?ng 100% thu? tr??c b? ,
t?ng ??nh v? + phù hi?u v?n t?i , t?ng thùng …) tùy thu?c vào khách hàng nào ??n tr??c .

S?n ph?m liên quan xe t?i JAC bán ch?y:
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-Xe t?i thùng jac 4 chân Gallop : t?i tr?ng 17,9 t?n - t?ng t?i 30 t?n

-Xe t?i thùng jac 4 chân K5  : T?i tr?ng 17,9 t?n -T?ng t?i 30 t?n

-Xe t?i thùng jac 5 chân gallop : t?i tr?ng 21,7 t?n -T?ng t?i 34 t?n

-Xe t?i thùng jac 5 chân K5  : T?i tr?ng 22 t?n -T?ng t?i 34 t?n

-??u kéo JAC 2 c?u 1 dí  : T?i tr?ng kéo theo 39 t?n

Liên h? ngay cho chúng tôi ?? ???c báo giá t?t nh?t: 0962.714.750 or 0901.538.598

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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