
Xe t?i Jac 5 chân (dò-giò) gallop 21.7 t?n xe nh?p m?i 100%- Vay 80% 
 

Xe t?i Jac 5 chân gallop 21.7 t?n

  

Xe t?i Jac 5 chân gallop t?i tr?ng 21.7 t?n m?i nh?t ???c bán t?i Bình D??ng, cabin ?ôi th? h? m?i công ngh? cao c?p Châu Âu ??ng c? b?n b?,
ti?t ki?m nhiên li?u, h? tr? giá xe t?i Jac 5 chan t?t nh?t, h? tr? mua xe t?i Jac tr? góp. 

?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 

Gi?i thi?u m?u xe t?i jac 5 chân gallop t?i tr?ng 22 t?n :

Xe t?i jac 5 chân gallop ??i m?i mang l?i giá tr? kinh t? cao ?ang ???c m?i ng??i quan tâm ??n r?t nhi?u, b?i v? ??p bên ngoài r?t là oai phong
và mãnh li?t , ???c ví nh? là d?ng s? ngoài xa l?. -xe t?i jac ???c các chuyên gia n??c ngoài nghiên c?u và cho ra s?n ph?m ch?t l??ng v?i ?? an
toàn cao. 

Cabin jac là m?u cabin GaLLop ???c thi?t k? theo tiêu chu?n khí ??ng l?c h?c, l??t ???c s?c c?n c?a gió, giúp cho xe ti?t ki?m nhiên li?u nhi?u
h?n. C?n tr??c c?a xe ???c làm b?ng s?t và ?èn pha ???c bao b?c b?i l??i s?t. H? th?ng ?èn ??u cabin s? d?ng ?èn halogen siêu sáng giúp tài
x? d? quan sát h?n khi vào ban ?êm.

HÌNH ?NH NGO?I TH?T XE TAI JAC 5 CHAN 21,7 TAN GALLOP:
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Hình ?nh: xe t?i 5 chân JAC Gallop chessi 

Hình ?nh: xe-tai-jac-5-chan-gallop

  

Hình ?nh: xe t?i jac 5 chân thùng mui b?t inox

 Hình ?nh: jac-5-chân-gallop- phiên-b?n-qu?c-t?

  

Hình ?nh: C?ng hông JAC gallop

 Hình ?nh: xe-5-chan-jac-gallop-thùng-mui-b?t

 

Hình ?nh: H? th?ng nhíp lá
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Xe t?i Jac 5 chân (dò-giò) gallop 21.7 t?n xe nh?p m?i 100%- Vay 80% 
 

 Hình ?nh: B? chia h?i JAC gallop

  

Hình ?nh: h? th?ng khung g?m d??i JAC Gallop

 Hình ?nh:KHUNG G?M XE T?I JAC 5 CHÂN

 

Hình ?nh: C?u truy?n ??ng

 Hình ?nh: H? th?ng ?ng x?
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Xe t?i Jac 5 chân (dò-giò) gallop 21.7 t?n xe nh?p m?i 100%- Vay 80% 
 

Hình ?nh: Phanh h?i 2 dòng l?c kê

Hình ?nh : khung b?o v? két n??c

  

Hình ?nh: h? th?ng dò rút

Hình ?nh : xe-tai-jac-5-gio-gallop-dùng-l?p-có-s?m-11.00r22

   

Hình ?nh:  H? th?ng ?ng x?

Hình ?nh: B?u nâng h? cabin b?ng h?i
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Xe t?i Jac 5 chân (dò-giò) gallop 21.7 t?n xe nh?p m?i 100%- Vay 80% 
 

Hình ?nh: Thùng nhiên li?u ???c làm b?ng nhôm s?c ch?a 400 lít d?u

Hình ?nh: H?p s? Fuller ???c ?úc b?ng nhôm

  

Hình ?nh: N?i th?t bên trong JAC 5 chân Gallop

Hình ?nh: N?I TH?T XE TAI 5 CHAN JAC GALLOP

  Hình ?nh:  Gh? h?i bên tài

Hình ?nh: Gh? h?i g?m nhi?u nút ?i?u khi?n

Xe t?i Jac 5 chân m?u gallop 21.7 t?n ???c nh?p kh?u và phân ph?i b?i Ô Tô JAC Vi?t Nam. Xe t?i Jac 5 chân v?i thi?t k? h?m h? b?t m?t, xe
trang b? kh?i ??ng c? WEICHAI, ?? b?n cao tiêu hao nhiên li?u ít, ??ng c? xe t?i Jac 21.6 t?n ???c các chuyên gia ÁO s?n xu?t và l?p ráp t?i th?
tr??ng Trung Qu?c, Xe t?i Jac 5 chân v?i tính n?ng ?u vi?t cao giá thành h?p lý, v?i c?u hình hyundai TRAGO ?ã ?em l?i cho ng??i s? d?ng m?t
c?m giá lái xe an toàn,h?p s? FULLER v? nhôm(công ngh? M?) thi?t k? xe theo tiêu chu?n châu Âu. B?o hành chính hãng 3 n?m ho?c 100.000
km.

Xe t?i jac 5 chân (dò, giò)gallop t?ng quan v? bên ngoài s? d?ng h?p s? Fuller c?a M? 2 t?ng 12 s? , h?p s? fuller ???c ?úc b?ng v? nhôm ng?n
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Xe t?i Jac 5 chân (dò-giò) gallop 21.7 t?n xe nh?p m?i 100%- Vay 80% 
 

c?n ???c ti?ng ?n, ch?ng g? sét, t?ng ???c tu?i th? , b?o d??ng d? dàng. V? chessi c?a xe t?i jac 5 chân thì ???c d?p ngu?i nguyên kh?i trên máy
d?p 6000 kg Kawasaki c?a Nh?t, mang l?i ?? ch?c ch?n và c?ng cáp xe, không e ng?i khi ch? hàng quá t?i.

 Xe t?i jac 5 chân 21.7 t?n s? d?ng ??ng c? Weichai công ngh? c?a Áo k?t h?p v?i turbo t?ng áp giúp cho ??ng c? v?n hành m?nh m? h?n, ti?t
ki?m nhiên li?u nhi?u h?n, mang l?i hi?u qu? kinh t? h?n cho nh?ng ai ?ang d? ??nh ??u t? vào xe t?i.B? ph?n c?ng không kém ph?n quan tr?ng
c?a xe ?ó chính là h? th?ng chuy?n ??ng c?a xe. C?u c?a xe t?i jac 5 chân s? d?ng c?u 4.111 (c?u trung) k?t h?p v?i b? khóa c?u trung tâm
, khi xe vào ???ng xa l?y không s? xe b? l?y ???c ?ó chính là ?u ?i?m v??t tr?i.

N?i th?t cabin gallop c?a xe t?i jac 5 chân ???c c?i ti?n r?t nhi?u so v?i nh?ng dòng xe t?i n?ng tr??c ?ây , ??ng h? tap lô ???c s? d?ng ?èn led ,
giúp cho ng??i lái d? dàng quan sát h?n khi g?p nh?ng l?i báo trên ??ng h?,  kính ???c ?i?u ch?nh lên xu?ng b?ng ?i?n , ??t bi?t h?n n?a ?ó
chính là gh? ng?i bên tài ???c cân  b?ng b?ng h?i, k?t h?p v?i 3 nút ?i?u khi?n giúp cho ng??i lái l?a ch?n t? th? ng?i tho?i mái nh?t. Vài nét ??c
tr?ng h?n n?a c?a jac 5 chân ?ó là: quay vô l?ng, ??p chân côn hay là vào s? ,??u r?t là nh? nhàng.

Cabin trang b? ??y ?? máy l?nh, radio ,m?i thu?c. Cabin xe t?i Jac 5 dò k5 ???c xem nh? là ngôi nhà di ??ng c?a b?n.

THÔNG S? K? THU?T XE T?I JAC 5 CHÂN GALLOP 21.7 T?N m?u m?i nh?t:

Xe t?i Jac 5 chân 340HP - HFC1341KR1T
Cabin GALLOP, 2 bóng h?i. Gh? h?i bên tài
??NG C?
Model WP10.340E32
??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) 250 Kw/2.200 r/min  ( 340Hp )
Momen xo?n c?c ??i (Nm/v/ph) 1350/(1200+1600)
T?c ?? t?i ?a (Km/h) 80.27
??ng c? ??t chu?n khí th?i (Km/h) EURO III
H? TH?NG TRUY?N ??NG
H?p s? 12JSD160T (FULLER, V? NHÔM) 2 c?p s? 12 s? ti?n + 2 s? lùi
T? s? truy?n c?u 4.875 (8/39)
H? Th?ng Phanh Phanh h?i 2 dòng l?c kê ( WABCO CN ??c )
Thông s? l?p xe 11.00 R20
Bót tay lái Tr? l?c th?y l?c ( ZF )
TR?NG L??NG
T?ng tr?ng / T? tr?ng / T?i tr?ng (Kg) 34.000 / 12.170 / 21.700
KÍCH TH??C
T?ng th? D X R X C (mm) 11.865 x 2.500 x 3.560
Kích th??c thùng D X R X C (mm) 9.420 x 2.380 x 760/2.150
Chi?u dài c? s? (mm) 1900+3750+1350+1350
??C TÍNH KHÁC
Th?i Gian B?o Hành 3 n?m ho?c 100.000 Km

B?NG GIÁ XE TAI JAC 5 CHAN GALLOP 21.7 T?N:

 LO?I XE  KÍCH TH??C
THÙNG (MM)

 GIÁ BÁN XE
chessi NIÊM
Y?T (2019)

 GIÁ BÁN THEO LÔ (2
CHI?C TR? LÊN)

XE T?I JAC 5
CHÂN CABIN
GALLOP

HFC 1341KR1T

??i 2017 ga c?

9.420*2.360*2.15
0(KT L?T
LÒNG)

1.300.000.000 Liên h?

 S?n ph?m bán ch?y nh?t trong tháng:

-Xe t?i JAC 4 chân (dò,giò) gallop: 17,9 t?n

-Xe t?i JAC 4 chân (dò, giò) k5 :17,9 t?n

-Xe t?i JAC 5 chân (do,giò) Gallop : 21,7 t?n

-Xe t?i JAC 5 chân (dò + giò) k5 : 22 t?n

CÔNG TY C? PH?N Ô TÔ GIANG HOÀI

?c: 20/3 ??i l? Bình D??ng , Khu ph? Tây , P V?nh Phú , Tx Thu?n An , Bình D??ng
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Xe t?i Jac 5 chân (dò-giò) gallop 21.7 t?n xe nh?p m?i 100%- Vay 80% 
 

Hotline: 0901.538.598 ho?c ZALO 0962.714.750 [Mr. Khoa]

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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