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Xe t?i jac 5 chân K5 

  

Xe t?i JAC 5 chân k5 thu?c phân khúc dòng xe t?i n?ng , v?i t?i tr?ng l?u hành 22 t?n , t?ng t?i 34 t?n . M?u mã thi?t k? sang tr?ng m?nh m? , xe
tai 5 chân JAC k5 s? d?ng ??ng c? Weichai công ngh? Áo m?nh m? , ti?t ki?m nhiên ki?u . ??ng c? FULLER (USA) thao tác sang s? nh? nhàng .
Hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi ?? bi?t rõ h?n v? xe t?i jac 5 chân k5. 

?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 xe t?i 5 chân JAC  phiên b?n K5 m?i nh?t.

-Xe t?i jac 5 chân k5  t?i tr?ng 22 t?n là phiên b?n Qu?c T? phù h?p v?i ??a hình Vi?t Nam m?i ???c Công Ty chúng tôi nh?p kh?u v? trong n?m
2017.

-JAC 5 chan K5  v??t tr?i v? kh? n?ng t?ng t?c và ti?t ki?m nhiên li?u h?n so v?i các ??i th? cùng phân khúc xe t?i n?ng . K? s? c?a chúng tôi t?p
trung nhi?u h?n , v? các tính n?ng m?i h?n nh?m mang l?i l?i ích nhi?u h?n , t?o ra m?t s?n ph?m hoàn m? ch?t l??ng t?t ?? ph?c v? khách hàng
t?t h?n . Các tính n?ng v??t tr?i c?a xe 5 chân JAC k5 ???c bi?t ??n : nh? công su?t ??ng c? m?nh m? . kh? n?ng v??t d?c nh? nhàng, kèm
theo ?ó là kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u c?a jac 5 chân k5 luôn luôn ???c ??t lên hàng ??u :

Hình ?nh: Ngo?i th?t b? ngoài xe tai jac 5 chân k5

 

Hình ?nh: JAC 5 chân k5 chessi
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  Hình ?nh : M?t tr??c Cabin JAC 5 chan k5

 

Hình ?nh: JAC K5 nh?p kh?u 100% nguyên chi?c

 Hình ?nh: B? ngoài tr??c sau ngang d?c thùng mui b?t xe tai jac 5 do k5

 

Hình ?nh: Thùng mui b?t JAC 5 chân k5

Hình ?nh: xe t?i JAC 5 chân k5 thùng mui b?t inox
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Hình ?nh: M?t n? tr??c JAC k5

 

Hình ?nh: M?t ga l?ng tr??c + ?èn siêu sáng xeno

 

Hình ?nh: H? th?ng dò rút

 Hình ?nh: L?p không s?m 12R22.5 và l?p có s?m 11.00R22

Hình ?nh: Khung chessi d?p ngu?i nguyên kh?i
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 Hình ?nh: Thanh ?i?u khi?n h??ng lái

 

Hình ?nh: C?ng b?o v? két n??c và c?u sau c?a jac 5 chan k5

 Hình ?nh: C?u sau và 2 b?u phanh l?c kê

 

Hình ?nh: H?p s? ???c ?úc nguyên kh?i b?ng nhôm

  Hình ?nh: Bình nhiên li?u b?ng nhôm s?c ch?a 400 Lít d?u 
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Hình ?nh: H? th?ng khung g?m d??i

 Hình ?nh : B?u h?i b?ng NHÔM (5 b?u l?n)

 

Hình ?nh: ?ng x?

Hình ?nh:  B?u h?i nâng h? cabin xe tai jac 5 chan k5:

  

Hình ?nh:C?u và 2 b?u phanh h?i l?c kê an toàn tuy?t ??i
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 Hình ?nh: H? th?ng l?c và chia h?i

  

Hình ?nh: C?a bên tài JAC k5

 Hình ?nh:Gh? h?i bên tài Jac k5

 

Hình ?nh: N?i th?t bên trong K5

Hi

 Hình ?nh: Vô l?ng r?ng , ?ánh lái nh? nhàng + trang b? ??y ?? thi?t b? ti?n nghi tiêu chu?n 5 sao.
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Hình ?nh : Ca bin 2 gi??ng n?m

Hình ?nh: Kính ch?n gió b?n r?ng , giúp bác tài quan sát t?t

THÔNG S? K? THU?T XE T?I JAC 5 CHÂN cabin k5 22 T?N:

Xe t?i Jac 5 chân k5 (??ng c? 340HP ) - HFC 1341KR1T
Cabin K5 , 2 bóng h?i. Gh? h?i bên tài
??NG C?
Model WP10.340E32 (Weichai Công ngh? Áo)
??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) 120
??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 Công ngh? ??c )
Thông s? l?p xe 12.00-R22.5 (l?p không ru?t)
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 / 22.000
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 (kích th??c l?t lòng thùng)
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 

T?ng thay nh?t máy , nh?t c?u , nh?t h?p s?, l?n ??u FREE

(Tr? giá 10 tri?u)

B?ng giá xe t?i jac 5 chan k5 m?i nh?t 2019:

 Lo?i xe  Giá niêm y?t 2019  Giá Lô ( t? 2 xe
ch? lên)

XE T?I JAC 5
CHÂN K5 

-HFC
1341KR1T

1.380.000.000?  Liên h?
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Xem thêm: xe t?i 5 chân JAC A5 m?i 2021

 

Video: xe tai jac 5 chan k5 2018

Ngoài ra chúng tôi còn các s?n ph?m cùng lo?i :

-xe t?i jac 3 chan 2 c?u 1 dí 

 -xe tai jac 2 dí 1 c?u

 -xe tai jac 5 chan gallop

-xe tai jac 4 chân 17.99 tan 

-xe tai jac 4 chân k5 : t?i tr?ng 17,9 t?n

-dau keo jac 340hp 2 c?u 1 dí 

- dau keo jac 380hp 

- dau keo jac 420hp gallop.

-H? th?ng truy?n ??ng l?n trên xe jac  làm t?i ?u hóa t? l? ?n kh?p gi?a các bánh r?ng trong h? th?ng truy?n ??ng , h? th?ng g?m các b? ph?n
bánh r?ng truy?n ??ng t?t ??m b?o cho ??ng c? luôn ho?t ??ng v?i công su?t cao nh?t , giúp ??ng c? tiêu hao m?c nhiên li?u h?p lý và ??t ???c
t?c ?? cao , ??ng th?i giúp cho xe luôn ??m b?o v?n hành t?t trên m?i cung ???ng hi?m ch? nh?t ? Vi?t Nam .

-Xe jac ???c chúng tôi b? trí ch?t li?u phù h?p và luôn ??m b?o ???c ?? an toàn nh?t ??nh cho xe jac 5 chan k5 : ch?t li?u t?t và nh? giúp cho
xe ch? ???c nhi?u hàng hóa h?n mà v?n ??m b?o ???c ch?t l??ng c?a xe . Bên trong và ngoài h? th?ng khung g?m nh? là tr?c , b? ph?n gi?m
s?c v?a có tính n?ng cao v?a có tr?ng l??ng th?p , các v?t li?u chuyên bi?t c?ng ???c nhà s?n xu?t ??a vào s? d?ng trong v? ??ng c? Weichai
nh?m gi?m ???c tr?ng l??ng c?a xe. ?i?m này ?ã giúp cho Jac k5 ??t ???c t?i ?a t?i tr?ng và m?c tiêu hao nhiên li?u gi?m trên m?i t?n hàng.

Nhìn b? ngoài cabin c?a jac k5 c?ng cho chúng ta th?y ???c v? ??p ??y s?c m?nh m? c?a xe , XE JAC K5 ???c thi?t k? hoàn toàn m?i theo
ki?u khí ??ng l?c h?c , làm gi?m ???c s?c c?n c?a gió , vi?c làm gi?m t?i ?a khí ??ng l?c h?c t?c là gi?m ???c s?c c?n c?a gió làm cho xe ti?t ki?m
nhiên li?u h?n. Ngoài ra cabin jac k5 ???c thi?t k? theo tiêu chu?n Qu?c T? v?i nhi?u l? thông khí giúp c?n b?i bên hông bu?ng lái, ??ng th?i làm
mát ??ng c? t?t h?n.

Bên trong cabin jac k5 ???c thi?t k? trang b? ??y ?? ti?n ghi , b?n s? c?m nh?n ???c ngay khi l?n ??u b??c vào cabin JAC k5 , v?i gh? h?i ch?t
l??ng cao êm ái ???c thi?t k? riêng cho gh? tài x? , nh?m gi?m s? m?t m?i khi ph?i ?i nhi?u gi? liên t?c , các công t?c và các nút ?i?u khi?n trên
xe ???c b? trí h?p lý giúp cho ng??i lái d? dàng s? d?ng . Không gian cabin r?ng rãi thoáng mát, gi??ng n?m l?n . ?áp ?ng ??y ?? nhu c?u sinh
ho?t c?n thi?t nh?t cho ng??i lái khi v?n chuy?n hàng hóa trên nh?ng ?o?n ???ng dài.

-Xe t?i 5 chân k5  s? d?ng ??ng c? weichai cao c?p , nó d?a trên công ngh? tiên ti?n c?a t?p ?oàn Áo cùng v?i ch?t l??ng s?n xu?t c?a jac, ?ã
???c ki?m ch?ng và ??t ???c công su?t m?nh h?n so v?i các dòng xe t?i n?ng cùng phân khúc . ??ng c? v?n hành êm ái , gi?m ???c ti?ng ?n và
rung khi ch?y không t?i .

-Ph?n khung xe r?ng và ch?c: khung xe ?óng vai trò là c?t s?ng c?a xe , kích th??c c?a khung ???c các chuyên gia chúng tôi ?o ??c k? l??ng và
s?n xu?t ra khung s??n ch?c ch?n , ?n ??nh và b?n b?, ch?u ???c t?i t?t và kéo dài tu?i th?. Khung xe ???c làm t? thép ???c d?p ngu?i nguyên
kh?i trên máy d?p 6000 t?n c?a Nh?t , giúp khung xe c??ng l?c t?t và tính linh ho?t cao.

-H? th?ng gi?m s?c ch?c ch?n : ???c g?n nhi?u nhíp lá có s?c t?i l?n giúp cho xe v?n hành êm d?u khi ?i trên nh?ng ??a hình x?u nh?t.

-Thùng nhiên li?u và b?u ch?a h?i ???c làm b?ng h?p kim nhôm : s?c ch?a nhi?u , c?ng cáp , ch?c ch?n , kéo dài tu?i th?.
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M?i chi ti?t xin 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 , Tx 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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