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    ?ánh giá: 5.0

s? mi r? mooc ben cimc . t?ng t?i tròng hàng cho phép ???c ch?
28,6 t?n. nh?p kh?u tr?c ti?p t? nhà máy sinotruck th?m quy?n trung
qu?c. Vay ngân hàng t?i ?a 70% .th?i gian vay /5 n?m. Lãi xu?t th?p
nhanh chóng, uy tín.không c?n th? ch?p. B?o hành: 24 tháng theo
tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t ??a ?i?m b?o hành: Các tr?m b?o hành
trên toàn qu?c

Chi ti?t s?n ph?m

MOOC BEN CIMC : mooc ben có gi?y ch?ng nh?n nh?p kh?u h?i quan, 

Là dòng s?n ph?m quen thu?c ??i v?i ng??i tiêu dùng trên th? tr??ng vi?t nam,???c nh?p kh?u và phân ph?i c?a công ty ôttô VI?T NAM .s?n xu?t
t? nhà máy thu?c t?p ?oàn CIMC th?m quy?n trung qu?c. trên dây chuy?n và công ngh? trang thi?t b? hi?n ??i ???c chuy?n nh??ng và nh?p
kh?u t? ??C, c?u man c?a ??c , ???c s? tin dùng c?a khách hàng chúng tôi t?ng ngày n? l?c ph?n ??u ??a ra các tiêu chí ch?t l??ng và s? tin
t??ng ?em ??n s? thành công, nh?m ?áp ?ng nhu c?u c?n thi?t ph?c v? t?t nh?t cho t?t c? khách hàng trên m?i n?o ???ng

MOOC BEN CIMC : ???c ng??i tiêu dùng tin t??ng và ?ánh giá cao , v? ch?t l??ng , ?? ch?i t?i ,thông d?ng b?n b? ,mà không ph?i th??ng hi?u
nào c?ng có ???c.

Chúng tôi luôn có các ??i ng? nhân viên t? v?n, các k? thu?t viên tay ngh? cao, sãn sàng t? v?n b?o hành s?a ch?a ,vô ?i?u ki?n khi quý khách
g?p khó kh?n hay th?c m?c v? s?n ph?m và ch?t l??ng d?ch v?. 

??c tính k? thu?t somi romooc ben 3 tr?c cimc

CIMC SMRM 3T (3 truc), m?i 100%, xu?t x??ng 2017
C?u nhãn hi?u Fuwa lo?i 1, ch?u t?i lên t?i 13 t?n,lo?i
Chân ch?ng: Fuwa 28.6 t?n, 2 c?p, d?n ??ng ??ng th?i. Kh? n?ng ch?u t?i h?n 80 t?n.
C? c?u nâng h? l?p d? phòng
S?n: cao c?p 2 l?p
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Trang thi?t b? theo tiêu chu?n somi romooc ben 3 tr?c cimc

H? th?ng treo: Ph? thu?c, nhíp c? khí.
L?p Double Coin: 5/11.00R20
Ch?t kéo: Lo?i #50

H? th?ng phanh: Khí nén 2 dòng, phanh tay locked. 

Kích th??c xe (mm)

Kích th??c t?ng th?: 250x2.500x3.540mm

Thông s? somi romooc ben 3 tr?c cimc

V?t bánh xe: 840 mm
Chi?u dài c? s?: 4550 + 1.310 + 1.310 mm
Tr?ng l??ng không t?i: 800 Kg
Kh?i l??ng hàng chuyên ch?: 28.100/21M3 Kg
Tr?ng l??ng toàn b?: 39.800 Kg

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