Xe Tải Daewoo Cabin Chassis 14 Tấn
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Xe Tải
Mô
tả Daewoo Cabin Chassis là dòng xe nhập khẩu có tải trọng lớn. Nhiều nhà đầu tư chọn một
chiếc xe có tải trọng lớn để làm phương tiện trong công việc bởi nó mang lại nhiều lợi ích ưu
việt. Vậy đâu là điều mà khách hàng quan tâm nhất.

Chi Tiết Về Xe Tải Daewoo Cabin Chassi
Về ngoại thất
Lắp ráp và sản xuất trên dây chuyền công nghệ Hàn Quốc, một chiếc xe mang phong cách mới với
kiểu dáng hiện đại sang trọng từ đường nét cho đến cấu hình của nền công nghệ mới.
Một chiếc Xe Tải Daewoo Cabin 14 Tấn có kiểu dáng chắc chắn, mạnh mẽ luôn là điểm thu hút của
đại đa số khách hàng.
Gương chiếu hậu với góc nhìn đa chiều giúp tài xế quan sát rõ mọi góc nhìn. Cùng với đó là hệ
thống đèn sáng, giúp tài xế có thể quan sát rõ từ xa.

YẾU TỐ NỘI THẤT
Đầy đủ mọi trang thiết bị, mang lại cảm giác thoải mái nhất cho mọi khách hàng: không gian
cabin rộng rãi thoáng mát, hệ thống điều hòa radio kết hợp với vô lăng cực nhạy, Tay lái trợ
lực thủy lực, dễ dàng hơn cho việc điều khiển xe; Tablo vân gỗ sang trọng…
TRỌNG LƯỢNG CỦA XE
Với tải trọng 14 tấn là một con số lớn nhưng lại là sự lựa chọn của nhiều khách hàng. Với
trọng lượng phù hợp, Xe Tải Daewoo Cabin Chassis 14 Tấn dễ dàng di chuyển trên mọi con đường.
KÍCH THƯỚC THÙNG XE
Tùy vào nhu cầu công việc mà khách hàng chọn cho mình một chiếc xe daewoo chassis có kích
thước như ý muốn. Xe Tải Daewoo Cabin với lòng thùng phù hợp giúp xe có chuyên chở được nhiều
hàng hóa.

Thông số kỹ thuật xe tải daewoo prima 3 chân 14t KC6C1.
Thông số kỹ thuật xe tải daewoo 3 chân 14 tấn
Trọng lượng bản thân (kg)
Phân bố cầu trước(kg)
Cầu sau(kg)
Tải trọng cho phép chở(kg)
Số người cho phép chở
Trọng lượng toàn bộ(kg)
Kích thước xe tải daewoo 14 tấn
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao(mm)
Kích thước thùng hàng( Dài x Rộng x Cao)(mm)
Khoảng cách trục(mm)

6870
3550
3220
14000
2
21000
9982x2445x3470
7400x2360x720/2150
4700+1100

Công Thức bánh xe
Loại nhiên liệu
Động cơ xe tải daewoo 3 chân rút 14 tấn
Nhãn hiệu
Công suất( Mã lực)
Thể tích làm việc(cm^3)
Lốp xe trước sau
Hệ Thống Phanh xe daewoo 14 tấn
Phanh trước dẫn động
Phanh sau dẫn động
Phanh tay dẫn động
Kiểu hệ thống lái dẫn động

6×2
diesel
B5.9 215 31
210
5883
265/70-R19.5
Tang trống – khí nén
Tang trống – khí nén
Tác động lên bánh xe trục 2,3 /tự hãm
Trục vít ê cu bi, Cơ khí có trợ lực thủy lức
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Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

