Xe tải Daewoo 4 chân 19 tấn

Giá giá: Chưa có đánh giá
Đánh
Hỏi về sản phẩm này
Nhà sản xuấtDaewoo

Mô
Xetảtải

Daewoo 4 Chân M9CEF 19 tấn Thùng mui bạt 9.7m là dòng
Novus mới 100% được nhập khẩu nguyên chiếc từ tập đoàn Daewoo
Hàn Quốc. Bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một chiếc xe tải nặng
với thiết kế hiện đại mạnh mẽ, hoạt động bền bỉ - an toàn - ổn
định trên mọi địa hình, trang bị đầy đủ các công nghệ hiện đại
nhất, có khả năng đáp ứng nhu cầu chuyên chở hàng hóa có khối
lượng lớn (>18 tấn) với cường độ cao thì xe tải Daewoo 4 chân
thùng mui bạt 19 tấn hiện đang là lựa chọn hàng đầu cho các
công trình.

Thông số kỹ thuật Xe tải Daewoo 4 Chân thùng mui bạt M9CEF (19
tấn)
- Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay đổi mà không
báo trước.
- Nếu bạn phát hiện thông số sai xin hãy ấn vào đây để thông báo cho chúng tôi. Xin trân trọng
cảm ơn bạn!
Thông số cơ bản
Loại xeXe tải thùng M9CEF
Hãng sản xuấtDAEWOO
Xuất xứHàn Quốc
Tải Trọng (kg)19000
Kích thước lọt lòng thùng9720 x 2350 x 730/2150
(DxRxC) mm
Cỡ Lốp12R22.5 /12R22.5
Động cơ
Loại động cơDE12TIS, 4kỳ, 6 xi lanh thẳng
hàng, tăng áp, 4 trục 8x4
Dung tích xi lanh (cc)11051
Công suất cực đại (Ps(kw)/rpm)250 kW/ 2100 v/ph
Nhiên liệu
Loại nhiên liệu- Dầu - Diesel
Màu xe
Màu xe- Nhiều màu
Kích Thước (mm)
Kích thước tổng thể : (Dài x12180 x 2500 x 3570
Rộng x Cao)
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Chiều dài cơ sở1630 + 4970 + 1300
Kích thước thùng mui phủ9720 x 2350 x 730/2150
Trọng lượng
Tự trọng (Kg)12270
Tải trọng cho phép (kg)17600
Tổng tải trọng (kg)30000
Cửa , số chỗ ngồi
Số cửa- 2
Số chỗ ngồi- 2

HYUNDAI VŨ HÙNG - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤT
Giá Daewoo thay đổi thường xuyên.Để biết giá theo thời điểm Quý khách hàng vui lòng gọi số
điện thoại 0902 973 568 Mr Thịnh Hyundai
Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 85%
Hỗ trợ nộp thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, mua bảo hiểm, lắp phụ kiện...
Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách
Hân hạnh được phục vụ quý khách !

Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

