
??u kéo: ??u kéo C&C 700 340PS 2 c?u
 

    Ch?a có ?ánh giá

Màu s?n: Tr?ng, Xám, ?? Giá xe (VN?) :1.030.000.000

Chi ti?t s?n ph?m

??c tính k? thu?t xe ??u kéo C&C 700 340PS 2 c?u

Xe m?i 100% nh?p kh?u t? Trung Qu?c
??ng c?: YC6K1034-30
6 xy lanh th?ng hàng, turbo t?ng áp
Dung tích xi-lanh: 10.338 cc
Công su?t c?c ??i: 340 PS/1900 vòng/phút.
T?c ?? t?i ?a: 110 km/h
H?p s?: 12 s? t?i, 02 s? lùi (2 c?p)
Dung tích thùng nhiên li?u: 400 lít (nhôm)

Trang thi?t b? theo tiêu chu?n xe ??u kéo C&C 700 340PS 2 c?u

Cabin b?t
Máy l?nh cabin - Radio
Tay lái tr? l?c, ?i?u ch?nh ?? nghiêng
?èn xe l?n, ki?u halogen
Kính chi?u h?u l?n
?èn tr?n, m?i thu?c lá
01 bánh xe d? phòng, 01 b? ?? ngh? tiêu chu?n
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??u kéo: ??u kéo C&C 700 340PS 2 c?u
 

H? th?ng phanh c?a xe ??u kéo C&C 700 340PS 2 c?u

H? th?ng phanh chính( tr??c/sau): Tang tr?ng, d?n ??ng khí nén, phanh tay locked

H? th?ng lái : tr?c vít ecu bi, tr? l?c lái th?y l?c.

Kích th??c xe ??u kéo C&C 700 340PS 2 c?u (mm)

Kích th??c t?ng th?: 990 x 2.500 x 3.250mm.

Thông s? xe ??u kéo C&C 700 340PS 2 c?u

Kho?ng sáng g?m xe: 280 mm
Bán kính quay vòng t?i thi?u: 6.8 m
Công th?c bánh xe: 6 x 4
Kh?i l??ng b?n thân: 800 Kg
Kh?i l??ng hàng hóa: 070 Kg
Kh?i l??ng toàn b?: 000 Kg
Kh?i l??ng cho phéo kéo theo: 070Kg
S? ch? ng?i : 02 ch?
C? l?p xe : Tr??c / Sau : 12R22.5 – 16PR

Màu s?n: Tr?ng, Xám, ??

B?o hành: 2 n?m / 100,000 km tùy theo y?u t? nào ??n tr??c

??a ?i?m b?o hành: Các tr?m b?o hành c?a Nam Hàn trên toàn qu?c.

Hình th?c thanh toán 

Thanh toán ti?n m?t (tr? th?ng)
Thanh toán tr? góp qua ngân hàng v?i lãi su?t ?u ?ãi

Ghi chú: Giá trên ?ã bao g?m VAT 10% 

“Xin quý khách l?u ý:  ?ây là giá bán t?i th?i ?i?m báo giá. Giá s? thay ??i theo quy ??nh c?a Công Ty TNHH Nam Hàn theo t?ng th?i k? mà
không báo tr??c. Trân tr?ng c?m ?n./.”

Quý khách vui lòng liên h?: :  Mr MINH 0918.182.154

Quý khách s? ???c t? v?n v? s?n ph?m, chính sách bán hàng và th? t?c vay góp ngân hàng

Cám ?n quý khách hàng ?ã quan tâm ??n s?n ph?m c?a chúng tôi!
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