
Xe t?i isuzu: xe t?i isuzu VM V?NH PHÁT  thùng mui b?t dài 6m2 vm t?i tr?ng 1900 kg 
 

    ?ánh 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
t?n thùng dài 6m2, xe isuzu vm t?i tr?ng 1.9 t?n thùng dài 6 met,
VM MOTOR S?N PH?M UY TÍN VÀ CH?T L??NG

Chi ti?t s?n ph?m

Linh ki?n xe Vm mottor ???c nh?p kh?u ??ng b? do isuzu QINHLING CHONGQINH CHINA 
cung c?p , b?n quy?n thi?t kê t? nhà máy th??ng hi?u nh?t b?n,???c cung c?p duy nh?t và tiêu
chu?n d?a trên s? giám sát t? nhà máy nhât b?n, ???c th? nghi?m và ?ánh giá chính xác trên
nhi?u ??a hình và th?i ti?t khác nhau, s?n ph?m ???c ?ánh giá là s?n ph?m ch?t l??ng cao, an
toàn b?n b? , phù h?p thân thi?n v?i ng??i s? d?ng , an toàn môi tr??ng.???c s? tin c?y c?a th?
tr??ng chung châu á, và là b?n ??ng hành c?nh tranh l?n nh?t v?i nhi?u s?n ph?m khác trong
cùng phân khúc s?n ph?m.

xe t?i thùng mui b?t isuzu vm nk490sl 1t9 thùng dài 6m2 s?n xu?t 2018.

xe t?i isuzu thùng kín chi?u dài 6m2 t?i tr?ng 1t9 vm v?nh phát.
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T?ng t?i tr?ng 4.900 kg

T?i tr?ng 1.900 kg

Trong l??ng b?n thân : 2795 kg,

s? ng??i cho phép ch? 3 ng??i.

Công th?c bánh xe 4 x 2

Kích th??c bao ngoài 7.730 x 1.960 x 2.190

Kích th??c l?t lòng thung 6.200 x 1.980 x 760/1.850

??ng c? Moden 2018,: nh?p kh?u ??ng b? cùng các linh ki?n khác theo xe, do isuzu nh?t b?n
thi?t k? và s?n xu?t là lo?i ??ng c? diesel cho xe t?i s? 1 hi?n nay , h? thông phun nhiên li?u ?i?n
t? commonrail t?ng công xu?t , gi?m chi  hao nhiên li?u m?t cách tích c?c rõ r?t,  giúp ??ng c?

ho?t ??ng êm ái và b?n b? h?n v?i th?i gian,.

H? th?ng phun d?u ?i?n t? commonrail : có nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i, phun s??ng áp l?c cao,
hòa khí ??u, ?ung th?i ?i?m và hi?u qu? , giúp ??t cháy hoàn toàn 100% nhiên li?u,áp l?c phun
lên ??n 1800kgf/cm2, kim phun 8 l?,phun 5 l?n trên mili giây, nâng cao hi?u qu? ??t nhiên li?u,
gi?m thi?u t?i ?a ô nhi?m môi tr??ng.

Lo?i ??ng c? Diesel (Euro4), tua bin t?ng n?p và làm mát khí n?p, ??ng c? xe t?i Isuzu 1T9
V?nh Phát s? d?ng ??ng c? Isuzu hi?n ??i 4JB7-CN , ??t v?n t?c t?i ?a 71Kw/3400v/ph giúp xe
ho?t ??ng m?nh m? vs b?n b?.,Dung tích xylanh 2.771,T? s? nén 18:01 ,H? th?ng cung c?p
nhiên li?u B?m Piston ,???ng kính xy lanh x hành trình piston 112 x 130,?ng d?ng công ngh? s?
d?ng v?t li?u m?i ,nâng cao kh? n?ng ch?i mài mòn l?p lót xi lanh, ???c ?úc b?ng h?p kim có
ch?a d?u bôi tr?n th?y l?c.

- N?i Ngo?i th?t xe t?i Isuzu 1T9 V?nh Phát  : sang tr?ng vs th?a mái cho ???c 3 ng??i ng?i
cùng ??y ?? ti?n nghi gi?i trí khi tham gia giao thông nh? Radio, FM, USB .
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??u cabin thi?t k? nh? g?n và ??p m?t v?i nhi?u ???ng nét tinh t?,??p m?t , góc c?nh m?nh
m?,k?t c?u khung ca bin siêu nh? và siêu b?n do ???c ch? t?o v?i v?t li?u thép h?p kin ??c
bi?t,t?ng c??ng kh? n?ng ch?i l?c ch?ng cong vênh n?t gãy hay b? mài mòn do tác ??ng c?a môi
tr??ng.

- kính ch?n gió làm t? kính c??ng l?c cao c?p,kh? n?ng ch?i l?c t?t b?o v? ng??i ng?i trong ca
bin,u?n cong m?m m?i và có kh? n?ng gi?m t?c cho tài x? khi di chuy?n.

- ?èn xe ???c thi?t k? tinh t? tác d?ng pha và ?èn s??ng mù , giúp quan sát t?t trong ?êm và b?n
b? v?i th?i gian. 

- gh? ng?i 3 ch? , thi?t k? b?ng v?i n?, ch?c ch?c và êm ái, gh? tài ???c thi?t k? có kh? n?ng di
chuy?n ?i?u ch?nh phù h?p v?i ng??i tài x?, tay lái g?t gù linh ho?t giúp tho?i mái khi v?n hành.

H?p s? Model LX06S : Lo?i 5 s? ti?n, 1 s? lùi, ??ng t?c t? s? 2 ??n s? 5,H? th?ng lái Lo?i tr?c
vit ?ai ?c bi tu?n hoàn, tr? l?c th?y l?c toàn ph?n, v?i c?t tay lái có th? thay ??i ?? nghiêng và cao

H? th?ng phanh H? th?ng phanh th?y l?c d?n ??ng khí nén m?ch kép

C? l?p 7.00 - R16

T?c ?? c?c ??i 102

Kh? n?ng v??t t?c 44.4

Cabin Cabin ki?u l?t v?i c? c?u thanh xo?n và các thi?t b? an toàn

Thùng nhiên li?u 100 lít.

H? th?ng phanh ph? tr? Không có

h? th?ng khung g?n xe isuzu Vm 1t9 c?c kì ch?c ch?n , h? th?ng treo tr??c sau làm b?ng h?p
kim hình bán nguy?n k?t h?p khung thép ch?n ??nh hình ch?i t?i cai giúp xe ho?t ??ng êm ái và
ch?i tác ??ng ngo?i l?c t?t nh?t,

C?u tr??c và c?u sau xe isuzu vm 1t9 Vinh phát, ???c isuzu s?n xu?t to h?n kh?e h?n và ch?c
ch?n h?n

H? th?ng treo c?u tr??c H? th?ng treo ph? thu?c, nhíp lá, gi?m ch?n th?y l?c, H? th?ng treo c?u
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sau H? th?ng treo ph? thu?c, nhíp lá,

C?a s? ?i?n Có

Khóa c?a trung tâm Có

CD&AM/FM Radio Có ?i?u hòa không khí DENSO ch?t l??ng cao L?a ch?n theo nhu c?u

??C BI?T  H? TH?NG PHANH KHÍ X? AN TOÀN TUY?T ??I :

???c th? nghi?m trong kh? n?ng chuyên t?i ch? cao h?n g?p 2 l?n, an toàn và b?n b?, ch?c n?ng
chính là h? tr? ng??i lái xe khi xu?ng ??c,h? tr? l?c th?ng phanh.

M?t s? h? tr? c?a công ty v?i khách hàng,:

• H? tr? các th? t?c tr? góp: H? tr? vay cao 80% , trong vòng 12 - 60 tháng.lãi xu?t th?p, nhanh
chóng và nhi?u ?u ?ãi.

• H? tr? ??ng ký, ??ng ki?m: Làm các th? t?c ??ng ký, ??ng ki?m, hoán c?i ?? hoàn thi?n m?t
chi?c xe hoàn ch?nh ??n tay khách hàng.

• B?o hành chính hãng trên toàn qu?c: D?ch v? s?a ch?a và thay th? ph? tùng chính hãng có
ngu?n g?c rõ ràng, mang ??n s? an tâm nh?t cho Quý khách hàng.

• D?ch v? ?óng thùng theo yêu c?u: Công ty chúng tôi có x??ng s?n xu?t các lo?i thùng: thùng
b?o ôn, thùng ?ông l?nh, thùng mui ph?, thùng nâng h?, thùng ch? xe máy, l?p c?u, kéo dài
chassis,…

M?I CHI TI?T XIN LIÊN H?: www.dailyototai.com  HOTLINE : 0902 30 32 77 Mr Minh.
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