Xe trộn bê tông Daewoo 7 khối K4MVF

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

Mô
Xe tả
trộn bê tông Daewoo hay còn được biết đến với tên gọi xe trộn bê tông 7
khối là dòng xe nổi tiếng với hệ thống tự động hoàn toàn, được tạo nên bởi
chất lượng hàng đầu và giá trị thương hiệu mang tầm quốc tế.

Daewoo bồn trộn bê tông K4MVF là dòng xe chất lượng cao được đóng trên nền sắt xi xe tải
Daewoo 3 chân tạo sự cứng cáp và chắc chắn với tất cả các linh kiện cầu hộp số được đồng bộ
hóa hoàn toàn làm tăng tuổi thọ cho xe.
Xe trộn bê tông Daewoo 7 khối sử dụng động cơ DV15TIS ,4 kỳ 8 xi lanh thẳng hàng có Turbo tăng
áp làm mát nhanh, với thể tích làm việc cao 14618 cm3 nhờ vào đó mà quý khách có thể tin tưởng
hơn vào khả năng vận hành của xe. Hệ thống khung gầm được sản xuất từ thép nguyên khối chuyên
dụng chịu tải cao có kết cấu chắc chắn, bồn xe Daewoo được sử dụng bồn chất lượng cao làm từ
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những tấm thép nguyên khối lớn chắc chắn,bảo đảm tính đồng nhất không rỉ sét.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA XE TRỘN BÊ TÔNG DAEWOO
Tên Sản Phẩm: Trộn bê tông Daewoo ; Số Loại: K4MVF
Xuất Xứ: Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc
Kích thước bao DxRxC(mm): 8340 x 2495 x 3835.
Thể tích bồn trộn: 7 khối
Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông: 12210 kg.
Tự trọng (kg): 11660 kg.
Động cơ: DV15TIS, 4 kì, 8 xy lanh chữ V. 14.618 cm3, Diesel, tăng áp.
Công suất lớn nhất của động cơ/tốc độ quay: 287/2100Kw/rpm).
Bánh xe: 12R22.5.
Số chỗ ngồi: 02chỗ, giường nằm

HYUNDAI VŨ HÙNG - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤT
Giá xe trộn bê tông Deawoo 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.

