
xe tata 1,2 t?n
 

    ?ánh giá: 5.0

 TATA TMT SUPER ACE-D 1,2 T?N thùng mui bat ,T?i tr?ng cho
phép 1200( kg),T?ng t?i tr?ng toàn b? 2730( kg), Kích th??c l?t lòng
thùng (DxRxC) 2620 x 1460 x 1440(mm) ???c b?o hành lên t?i 3
n?m ho?c 100.000km theo tiêu chu?n b?o hành c?a các k? s? ?n
??. H? TR? VAY 80% KHÔNG C?N TH? CH?P,LÃI XU?T TH?P

Chi ti?t s?n ph?m

xe t?i tata 1,2 t?n thùng mui b?t, ???c nh?p kh?u 100% t? nhà máy TATA ?n ??,?n ?? ??t n??c ?ông dân th? 2 th? gi?i nh?ng 95% xe t?i t?i ?n ??
luôn ??t ch?t l??ng cao. Nh?ng s?n ph?m xe t?i ?n ?? luôn ???c ?ánh giá cao trên th? tr??ng th? gi?i.? vi?t nam t? n?m 2017 xe t?i nh? n?i lên 1
dòng xe m?i v?i tên g?i TaTa Super Ace ???c nh?p t? ?n ??, ?ã t?o nên c?n s?t ??i v?i ng??i tiêu dùng. Xe Tata Super Ace l?i là dòng xe ??t tiêu
chu?n Châu Âu,? viêt nam nói riêng và  do các chuyên gia ??u ngành t?i th? tr??ng Châu Âu bình ch?n. khác h?n Và trên th?c t?, khi nói ??n
công ngh?, các s?n ph?m ??n t? Châu Âu luôn ???c ng??i tiêu dùng ?ánh giá cao h?n các s?n ph?m có su?t x? t? Châu Á nh? Nh?t, Hàn

Xét v? tính n?ng- ti?n nghi và ki?u m?u ?? so sánh v?i các dòng xe khác c?a Xe T?i Tata ?n ?? thì ???c trang b? theo tiêu chu?n c?a xe Du l?ch
Châu âu êm ái và ?? tiêu chu?n.vì v?y nó s? h?u : Tay lái tr? l?c nh? nh? xe du l?ch 5 ch?.Ch? ?? an toàn r?t cao,Ti?n nghi trang b? ??y ?? Full
Options, Gh? ng?i cho ng??i lái r?ng rãi th?a mái, quan sát t?t, các công tác ?i?u khi?n b? trí hi?n ??i và thu?n l?i theo tiêu chu?n Châu Âu, ???c
nhiêu ng??i thích thú và bình ch?n.

Xe T?i TATA ?n ?? ???c l?p ráp trên dây chuy?n CKD hi?n ??i do chuyên gia ?n ?? nghi?m thu t?ng s?n ph?m xu?t x??ng. ??c bi?t các option
theo xe nh? : Máy l?nh, kính ch?nh ?i?n, ??u CD, ?p vân cabo ??u ???c nh?p kh?u t? ?n ??.

- ki?ng h?u ch?nh b?ng cái nút ? bên trong, không c?n h? kính thò tay ra ngoài ,kính c?a ch?nh b?ng chính ?i?n  ,

- táp lô xe hi?n ??i, nh?a x?n, không mùi nh? cái dòng t?i khác,

- gh? ch?nh ???c t?i lui t?a l?ng ch?nh ???c , các dòng t?i khác thì c?ng ng?c h?t ,tay lái g?t gù ???c

XE T?I TATA LÀ DÒNG XE ?ÁNH GIÁ CH?T L??NG NH?T VÀ ?EM L?I NHI?U HI?U QU? KINH T?.

Thông s? k? thu?t: Xe T?i TATA 1T2 Thùng Mui B?t

??ng c? Ki?u ??ng c? 475IDT18 (IS60) , Phun d?u ?i?n t?,Lo?i ??ng c? 4ky, 4xy lanh th?ng hàng, làm mát b?ng n??c

Dung tích xy lanh 1405 (cc)

Công su?t c?c ??i 52Kw/4600 V/ph

Kích th??c & Tr?ng l??ng

Kích th??c l?t lòng thùng (DxRxC) 2620 x 1460 x 1440(mm)

Kích th??c t?ng th? xe (DxRxC) 4350 x 1590 x 2300(mm)

Tr?ng l??ng b?n thân 1410 ( kg)

T?i tr?ng cho phép 1200( kg)

T?ng t?i tr?ng toàn b? 2730( kg)

Chi?u dài c? s? 2370 (mm)
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Ly h?p Mâm ép, ??a khô ??n, ?i?u khi?n thu? l?c

H?p s? 5 s? ti?n 1 lùi

H? th?ng lái Tr?c vít – e cu, tr? l?c có thu? l?c

H? th?ng phanh Phanh tr??c: Tang tr?ng /thu? l?c tr? l?c chân không

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

Dung tích bình nhiên li?u 60L

C? l?p Tr??c/Sau 175R14C /175R14C

S? ng??i ch? cho phép 02

N?i th?t ?èn tr?n, m?i thu?c lá, g?t tàn.Dây ?ai an toàn các gh?, máy l?nh, ??u CD, kính ?i?n

Ngo?i th?t M?u mã ??p,hi?n ??i, ?èn l?n ?èn xe l?n, ki?u hiê?n ?a?i 01 kính h?u trong cabin & kính h?u ngoài d? quan sát

liên h? : 0902 30 32 77
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