Xe tải isuzu: xe tải isuzu VM VĨNH PHÁT

thùng mui bạt dài 6m2 vm tải trọng 1900 kg

Đánh giá: 5.0
xe isuzu 1t9 thùng dài 6 mét,, xe isuzu vm 1t9
thùng dài 6m2, giá xe isuzu vm thung 6m2, xe vm
1t9 thùng dài 6m2 isuzu, xe tai 1.9 tấn thùng dài
6m2, xe isuzu vm tải trọng 1.9 tấn thùng dài 6
met, VM MOTOR SẢN PHẨM UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG

Chi tiết sản phẩm
Linh kiện xe Vm mottor được nhập khẩu đồng bộ do isuzu QINHLING
CHONGQINH CHINA cung cấp , bản quyền thiết kê từ nhà máy thương hiệu
nhật bản,được cung cấp duy nhất và tiêu chuẩn dựa trên sự giám sát từ
nhà máy nhât bản, được thử nghiệm và đánh giá chính xác trên nhiều địa
hình và thời tiết khác nhau, sản phẩm được đánh giá là sản phẩm chất
lượng cao, an toàn bền bỉ , phù hợp thân thiện với người sử dụng , an
toàn môi trường.được sự tin cậy của thị trường chung châu á, và là bạn
đồng hành cạnh tranh lớn nhất với nhiều sản phẩm khác trong cùng phân
khúc sản phẩm.

xe tải thùng mui bạt isuzu vm nk490sl 1t9 thùng dài 6m2 sản xuất 2018.

xe tải isuzu thùng kín chiều dài 6m2 tải trọng 1t9 vm vĩnh phát.
Tổng tải trọng 4.900 kg
Tải trọng 1.900 kg
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Trong lượng bản thân : 2795 kg,
số người cho phép chở 3 người.
Công thức bánh xe 4 x 2
Kích thước bao ngoài 7.730 x 1.960 x 2.190
Kích thước lọt lòng thung 6.200 x 1.980 x 760/1.850
Động cơ Moden 2018,: nhập khẩu đồng bộ cùng các linh kiện khác theo
xe, do isuzu nhật bản thiết kế và sản xuất là loại động cơ diesel cho
xe tải số 1 hiện nay , hệ thông phun nhiên liệu điện tử commonrail
tăng công xuất , giảm chi hao nhiên liệu một cách tích cực rõ rệt,
giúp động cơ hoạt động êm ái và bền bỉ hơn với thời gian,.

Hệ thống phun dầu điện tử
sương áp lực cao, hòa khí
cháy hoàn toàn 100% nhiên
phun 8 lỗ,phun 5 lần trên
giảm thiểu tối đa ô nhiễm

commonrail : có nhiều ưu điểm nổi trội, phun
đều, đung thời điểm và hiệu quả , giúp đốt
liệu,áp lực phun lên đến 1800kgf/cm2, kim
mili giây, nâng cao hiệu quả đốt nhiên liệu,
môi trường.

Loại Động cơ Diesel (Euro4), tua bin tăng nạp và làm mát khí nạp, Động
cơ xe tải Isuzu 1T9 Vĩnh Phát sử dụng động cơ Isuzu hiện đại 4JB7-CN ,
đạt vận tốc tối đa 71Kw/3400v/ph giúp xe hoạt động mạnh mẽ vs bền
bỉ.,Dung tích xylanh 2.771,Tỷ số nén 18:01 ,Hệ thống cung cấp nhiên
liệu Bơm Piston ,đường kính xy lanh x hành trình piston 112 x 130,ứng
dụng công nghệ sử dụng vật liệu mới ,nâng cao khả năng chụi mài mòn
lớp lót xi lanh, được đúc bằng hợp kim có chưa dầu bôi trơn thủy lực.
- Nội Ngoại thất xe tải Isuzu 1T9 Vĩnh Phát : sang trọng vs thỏa mái
cho được 3 người ngồi cùng đầy đủ tiện nghi giải trí khi tham gia giao
thông như Radio, FM, USB .
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đầu cabin thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt với nhiều đường nét tinh tế,đẹp
mắt , góc cạnh mạnh mẽ,kết cấu khung ca bin siêu nhẹ và siêu bền do
được chế tạo với vật liệu thép hợp kin đặc biệt,tăng cường khả năng
chụi lực chống cong vênh nứt gãy hay bị mài mòn do tác động của môi
trường.
- kính chắn gió làm từ kính cường lực cao cấp,khả năng chụi lực tốt
bảo về người ngồi trong ca bin,uốn cong mềm mại và có khả năng giảm
tốc cho tài xế khi di chuyển.
- đèn xe được thiết kế tinh tế tác dụng pha và đèn sương mù , giúp
quan sát tốt trong đêm và bền bỉ với thời gian.
- ghế ngồi 3 chỗ , thiết kế bằng vải nỉ, chắc chắc và êm ái, ghế tài
được thiết kế có khả năng di chuyển điều chỉnh phù hợp với người tài
xế, tay lái gật gù linh hoạt giúp thoải mái khi vận hành.
Hộp số Model LX06S : Loại 5 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ số 2 đến số
5,Hệ thống lái Loại trục vit đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực
toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và cao
Hệ thống phanh Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép
Cỡ lốp 7.00 - R16
Tốc độ cực đại 102
Khả năng vượt tốc 44.4
Cabin Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn
Thùng nhiên liệu 100 lít.
Hệ thống phanh phụ trợ Không có
hệ thống khung gần xe isuzu Vm 1t9 cực kì chắc chắn , hệ thống treo
trước sau làm bằng hợp kim hình bán nguyện kết hơp khung thép chấn
định hình chụi tải cai giúp xe hoạt động êm ái và chụi tác động ngoại
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lực tốt nhất,
Cầu trước và cầu sau xe isuzu vm 1t9 Vinh phát, được isuzu sản xuất to
hơn khỏe hơn và chắc chắn hơn
Hệ thống treo cầu trước Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn
thủy lực, Hệ thống treo cầu sau Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá,
Cửa số điện Có
Khóa cửa trung tâm Có
CD&AM/FM Radio Có Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao Lựa chọn
theo nhu cầu
ĐẶC BIỆT

HỆ THỐNG PHANH KHÍ XẢ AN TOÀN TUYỆT ĐỐI :

Được thử nghiệm trong khả năng chuyên tải chở cao hơn gấp 2 lần, an
toàn và bền bỉ, chức năng chính là hỗ trợ người lái xe khi xuống
đốc,hỗ trợ lực thắng phanh.
Một số hỗ trợ của công ty với khách hàng,:
• Hỗ trợ các thủ tục trả góp: Hỗ trợ vay cao 80% , trong vòng 12 - 60
tháng.lãi xuất thấp, nhanh chóng và nhiều ưu đãi.
• Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm: Làm các thủ tục đăng ký, đăng kiểm, hoán
cải để hoàn thiện một chiếc xe hoàn chỉnh đến tay khách hàng.
• Bảo hành chính hãng trên toàn quốc: Dịch vụ sửa chữa và thay thế phụ
tùng chính hãng có nguồn gốc rõ ràng, mang đến sự an tâm nhất cho Quý
khách hàng.
• Dịch vụ đóng thùng theo yêu cầu: Công ty chúng tôi có xưởng sản xuất
các loại thùng: thùng bảo ôn, thùng đông lạnh, thùng mui phủ, thùng
nâng hạ, thùng chở xe máy, lắp cẩu, kéo dài chassis,…
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: www.dailyototai.com
Mr Minh.

HOTLINE : 0902 30 32 77
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