
Xe T?i: Xe t?i kenbo chi?n th?ng 990 kg
 

    ?ánh giá: 5.0

Xe t?i KENBO v?i hình th?c ??p, ch?t l??ng hoàn h?o c?ng thêm
?i?u hòa siêu mát và tr? l?c lái . nh?p kh?u l?p ráp t?i nhà máy chi?n
th?ng viêt nam! ch?t l??ng cao, b?n b? b?o hành uy tín! h? tr? vay
80 %, ph? tùng thay th? b?o hành chính hãng nhanh chóng và uy
tín !

Chi ti?t s?n ph?m

- XE T?I KENBO 990KG NH?P KH?U VÀ L?P RÁP T?I NHÀ MÁY CHI?N TH?NG
VI?T NAM.

xe t?i KENBO v?i t?i tr?ng 990kg  là m?u xe t?i nh? ??u tiên ???c nhà máy ô tô Chi?n Th?ng l?p ráp s?n xu?t v?i công ngh? hi?n ??i tiêu chu?n
châu âu ???c nhi?u ng??i tiêu dùng bình ch?n là dòng xe nh? g?n ch?t l??ng nh?t t? tr??c ??n nay v?i ?? b?n b? và an toàn mà khó có dòng xe
nào vi?t nam có ???c.và ?áng chú ý h?n là công ?o?n ch?m  hàn cabin ???c th?c hi?n v?i ?? chính xác tuy?t ??i t?ng ?i?m thi?t k? s?n xu?t trên
day chuy?n công ngh? hi?n ??i châu âu - ?n ?? và ??c , giúp thân xe ch?c ch?n và ?n ??nh s?n t?nh ?i?n 3 l?p ph? giúp bên và ??p b?t m?t h?n.
Xe t?i 1 t?n Kenbo Chi?n Th?ng Xe t?i Kenbo 990kg s? h?u nh?ng công ngh? cao s? d?ng x?ng không chì có tr? s? ?c tan 95 ??ng c? : Nhãn
hi?u ??ng c?: BJ413A, b?n b? th??ng hi?u và b?o v? môi tr??ng,ti?t ki?m cao nhiên li?u.m?nh m? và bên b?.

N?i th?t xe t?i kenbo 990 KG nhìn r?t b?t m?t nhi?u màu s?c, ?? ph?c v? cho khách hàng tho?i mái l?a ch?n k? c? khách hàng khó tính nh?t,
???c thi?t k? r?ng rãi v?i nhi?u ti?n nghi. M?c dù KENBO 990KG là m?t chi?c xe t?i nh?ng nh?ng trang thi?t b? trên xe không khác gì m?t chi?c
xe du l?ch: h? th?ng ?i?u hòa công su?t cao, ??ng h? hi?n th? ?a ch?c n?ng, ??c bi?t là h? th?ng gi?i trí h? tr? Radio/Bluetooth/USB. TÂM QUAN
SÁT R?NG RÃI, ?o tho?i mái khi ng?i trong xe!
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Xe T?i: Xe t?i kenbo chi?n th?ng 990 kg
 

THÍCH H?P CHO V?N CHUY?N HÀNG HÓA NH? G?N, D? DÀNG DI CHUY?N , CH? ??U THÍCH H?P CHO NHI?U SÂN BÃI!

GIÁ R? MÀ CH?T L??NG CAO, L?U THÔNG LINH HO?T TRONG CÁC GI? CAO ?I?M, ??T BI?T LÀ D??NG PH? VI?T NAM

Lo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng

Th? tích : 1342 cm3

Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 69 kW/ 6000 v/ph

THÔNG S? K? THU?T XE T?I CHI?N TH?NG

Nhãn hi?u : KENBO KB0.99TL1/KM

S? ch?ng nh?n : 1125/VAQ09 - 01/17 - 00

Lo?i ph??ng ti?n : Ô tô t?i (có mui)

Thông s? chung:Tr?ng l??ng b?n thân : 1205 kG

Phân b? : - C?u tr??c : 550 kG- C?u sau : 655 kG

T?i tr?ng cho phép ch? : 990 kG

S? ng??i cho phép ch? : 2 ng??i

Tr?ng l??ng toàn b? : 2325 kG

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 4665 x 1660 x 2280 mm

Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 2610 x 1510 x 940/1410 mm

Kho?ng cách tr?c : 2800 mm

V?t bánh xe tr??c / sau : 1280/1330 mm

S? tr?c : 2 Công th?c bánh xe : 4 x 2 Lo?i nhiên li?u : X?ng không chì có tr? s? ?c tan 95 ??ng c? : Nhãn hi?u ??ng c?: BJ413A

Lo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng

Th? tích : 1342 cm3

Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 69 kW/ 6000 v/ph

L?p xe : S? l??ng l?p trên tr?c I/II/III/IV: 02/02/---/---/---L?p tr??c / sau: 5.00 - 13 /5.00 - 13

H? th?ng phanh : Phanh tr??c /D?n ??ng : Phanh ??a /thu? l?c, tr? l?c chân không

Phanh sau /D?n ??ng : Tang tr?ng /thu? l?c tr? l?c chân không

Phanh tay /D?n ??ng : Tác ??ng lên bánh xe tr?c 2 /C? khí

H? th?ng lái : Ki?u h? th?ng lái /D?n ??ng : Bánh r?ng - Thanh r?ng /C? khí có tr? l?c ?i?n
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Xe T?i: Xe t?i kenbo chi?n th?ng 990 kg
 

- H? tr? vay ngân hàng t?i 80% giá tr? xe t? 5-6 n?m , - H? tr? ??ng ký, ??ng ki?m, th? t?c nhanh chóng  , D?ch v? ?óng thùng xe theo yêu c?u
khách hàng , - Chìa khóa trao tay – giao xe t?n n?i trên toàn qu?c,

?? ???C GIÁ T?T ,xin liên h? tr?c ti?p HOTLINE : 09 18 128 154 Mr : Minh! cùng nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi h?p d?n khác!
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