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    Ch?a có ?ánh giá

BEN 4 CHÂN C&C manh m? tiên ti?n nh?t th? tr??ng châu á và th?
gi?i hi?n nay. b?o hành 2 n?m và 100.000km. H? tr? vay v?n ngân
hàng 70% lãi xu?t th?p.

Chi ti?t s?n ph?m

Xe ben 4 chân C&C U u440 là dòng xe t?i ben t? ??, xe s? d?ng ??ng c? MERCEDES - BENZ DD13 Yc6k10,u440 EURO 3 commorail (phun
d?u ?i?n t? ti?t ki?m nhiên li?u  m?nh m?). H? th?ng ben th?y l?c hyva HÀ LAN. An toàn b?n b?.hi?u qu?, thông d?ng và ch?i t?i cao.

?áp ?ng ?ung nhu c?u cân thi?t c?a khách hàng,t?o s? tin t??ng khi s? d?ng s?n ph?m, chúng tôi có nhi?u tiêu chí và ?ánh giá r?t cao v? nhi?u
m?t, 

khi s? d?ng xe t?i ben C&C U440 4 chân : quý khách s? hài lòng v? ch?t l??ng s?n ph?m , s? uy tín c?a chúng tôi v? ch?t l??ng b?o hành b?o
d??ng,s? ph?c vu chu ?áo ,và t? v?n nhi?t tình c?a ??i ng? nhân viên nhi?u kinh nghiêm trong l?nh v?c kinh doanh vân t?i. c?ng nh? nhi?u ch?
?? h?p d?n tr??c và sau bán hàng,

H?p s? ???c nh?p kh?u s?n xu?t trên dây chuy?n công ngh? hi?n ??i c?a M?,FAST - USA 12JSD160T 2 t?ng nhanh ch?m, 12 Ti?n 2 lùi, Kh?
n?ng leo d?c t?t, thao tác linh ho?t d? dàng ,v??t d?c m?nh m? trên m?i ??a hình.

?? ch?ng minh s?c m?nh và tính hiêu qu? kinh t?,so sanh ngang v?i xe hyundai hd370 chúng tôi v??t tr?i h?n r?t nhi?u.

C?u tr??c và c?u sau  HANDE - MAN t? s? chuy?n 8 x 4 thông d?ng và ch?i t?i nh?t hi?n nay.

Xe ben 4 chân C&C ???c thi?t k? r?t tinh s?o ch?c ch?n là dòng xe oto t?i t? ?? mang tính c?nh tranh cao,chúng có kh? n?ng v??t tr?i h?n khi so
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sánh v?i dòng xe ben hyundai hd270.

Kích th??c thùng hàng ch?a  ??n 14.3 m3.: (D x R x C ) 6000 X 2300 X 1036 cm. 

T?i tr?ng cho phép ???c ch? khi tham gia giao thông (CPTGGT) 17.120 KG).

T?i tr?ng b?n thân : 12750 KG.

T?i tr?ng cho phép tham gia giao thông :30.000 KG.

Ca bin : thi?t k? rông rãi 1 g??ng n?m, gh? h?i ,di?u hòa nhiêt ??, khóa trung tâm.

Chi?u dài t?ng th? xe: 1800 x x 3000 x 1350 , công th?c bánh xe 8x4.

T?c ?? t?i ?a khi có t?i 95km/1h.

xe ben c&c u440 17120 KG/14.3M3
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Thông s? k? thu?t ??ng c? YC6K-1034-30 xe t?i C&C 
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