
Romooc: Somi romooc c? cò 3 tr?c CIMC 40 feet
 

    ?ánh giá: 5.0

somi romoc cimc 40feet Kích th??c bao: DxRxC 12470 x 2500 x
1690 (mm) Chi?u dài c? s?: 7830 + 1310 + 1310 (mm) B?o hành 24
tháng ho?c 100.000km

Chi ti?t s?n ph?m

Somi R? mooc CIMC 3 tr?c 40 feet nh?p m?i nguyên chi?c 100% t? Trung Qu?c .

nh?p kh?u và phân ph?i b?i công ty otto nam hàn,v?i tiêu chí ph?c v? tôt cho khách hàng,và ni?m tin trên m?i ch?ng ???ng dài, chúng tôi luôn
cam k?t n? l?c h?t mình ,?? ??a ??n quý khách dòng s?n ph?m ch?t l??ng t?t nh?t,và ch? ?? ?u ?ãi cung nh? b?o hành b?o d??ng t?t nh?t,

công ty chúng tôi cung c?p trên toàn qu?c quý khách có th? yên tâm v? ch? ?? b?o hành s?a ch?a, tu v?n và ph?c v? 1 cách chu ?áo và nhanh
chóng hi?u qu?.

mooc c? cò 3 tr?c CIMC 40 feet nh?p kh?u

Kích  th??c  bao: DxRxC 12470 x 2500 x 1690 (mm) 

Chi?u dài c? s?: 7830 + 1310 + 1310 (mm)

 

Thông s? k? thu?t c? b?n c?a romooc

Thông s? ??n v? tính

Nhãn hi?u: CIMC.

??ng c?:  tùy vào s? l?a
ch?n ??u kéo
thich h?p

Dung tích xi
lanh:

 

Công su?t  
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Romooc: Somi romooc c? cò 3 tr?c CIMC 40 feet
 

c?c ??i;

Kích  th??c 
bao: DxRxC
(mm)

12470 x 2500 x
1690

Chi?u dài c?
s?:

(mm)

7830 + 1310 +
1310

Công th?c
bánh xe

 3 tr?c

L?p xe : 12+1

T? tr?ng : 5530Kg

Tr?ng t?i: 38730Kg

S?n xu?t: 2015

B?o hành 24 tháng ho?c 100.000km tùy theo ?i?u ki?n nào ??n tr??c (theo tiêu chu?n cùa nhà s?n xu?t).

- ??a ?i?m giao hàng: 39A/11 Xa l? Hà N?i, KP.Ngãi Th?ng, P.Bình Th?ng, Tx.D? An, T.Bình D??ng

 

Công ty Trách nhi?m h?u h?n Nam Hàn là nhà phân ph?i có h?n 15 n?m kinh nghi?m trong vi?c phân ph?i s?n ph?m: ô tô ??u kéo, ô tô
chuyên d?ng, ô tô t?i...
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