Xe tải Daewoo 5 chân Novus 25 tấn

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

Vớitả
Mô
niềm tin mang đến cho Quý khách hàng sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc chất lượng tốt và giá
cả hợp lý, chúng tôi đã và đang xúc tiến để dòng sản phẩm xe thương mại mang thương hiệu
Daewoo và máy công trình Hyundai đến với khách hàng ngày càng thân thuộc và dễ tiếp cận.
Chúng tôi hy vọng sẽ thõa mãn được nhu cầu của tất cả các Quý khách hàng !

Thông số kỹ thuật xe tải Daewoo 5 chân
Model:
Năm sản xuất
Kiểu truyền động
Hãng sản xuất
Engine
Loại
Dung tích xi-lanh
Công suất tối đa
Momen tối đa
Đường kính x Chu kỳ
Loại điều khiển:
Tổng trọng tải cho phép của NSX
Hộp số:
Khả năng leo dốc tối đa
Vận tốc tối đa:
Phân bổ lên cầu xe

P9CVF – 420 ps
2013, màu bạc ( silver)
8 x 4 – 2 cầu, 2 dí
TATA DAEWOO
DE12TIS , 4 kỳ, 8 xi-lanh, động cơ diesel
Turbo tăng áp và làm mát
14,618 cc
420ps (313Kw) @ 2,100 rpm
170kg.m(1666Nm)@ 1,200 rpm
128 x 142 (mm)
Cơ khí
45,400 kg
ZF16S151 ( F16/R2)
42.5%
110 km/h
Trước
: 13,000 kg
Cầu giả : 9,000 kg
Sau
: 23,000 kg
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Trọng lượng bản thân xe
Kích thước xe dài x rộng x cao (m)
Chiều dài thùng mui bạt
Cỗ lốp (trước sau)
Số ghế ngồi 02 , Giường nằm 01

11,410 kg
12,150 x 2,495 x 2,915
9,700 m
12R22.5-16

HYUNDAI VŨ HÙNG - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤT
Giá Xe tải Daewoo 5 chân 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.

