
Xe t?i veam vt260 thùng mui b?t t?i tr?ng 1.8 t?n
 

    ?ánh giá: 5.0

xe t?i vt260 thùng mui b?t t?i tr?ng 1t990 KG. máy c?u h?p s?
hyundai, l?p ráp t?i nhà máy veam thanh hóa. b?o hành 1 n?m và
20.000 km.

Chi ti?t s?n ph?m

xe t?i veam vt260 là dòng xe ???c s?n xu?t trên dây chuy?n công ngh? hyundai, xe ???c nh?p linh ki?n t? hàn qu?c l?p ráp t? nhà máy veam
thanh hóa, tr?c thu?c nhà n??c,VT260 s? d?ng ??ng c?, g?m c?u h?p s? nh?p kh?u t? Hàn Qu?c. Xe s? d?ng h? th?ng turbo t?ng áp giúp ??ng
c? ho?t ??ng m?nh m?.

VT260 vào ???c thành ph? v?i t?ng t?i tr?ng 4t 990 KG, thùng dài 6m. 

Tr?ng l??ng b?n thân : 2995    kG

T?i tr?ng cho phép ch? :          1990    kG

S? ng??i cho phép ch? :          3   ng??i

Tr?ng l??ng toàn b? :  4990    kG

Công th?c bánh xe :     4 x 2   

Nhãn hi?u ??ng c?:     D4BH.4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp  Lo?i nhiên li?u: Diesel  4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp. Th? tích : 2476
cm3

L?p tr??c / sau:            7.50 - 16 /7.50 – 16

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao:  7990 x 2200 x 3090        mm

Xe m?i 100%, Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 6050 x 1980 x 760/1940 mm, v?i l?i th? thùng dài 6 mét, ???c vào thành
ph? ,giúp cho quý khách thu?n ti?n trong vi?c v?n t?i hàng hóa c?ng k?nh,vào thành ph?. trong các cung ???ng c?m

 

Nhãn hi?u : VEAM VT260 1t990 kg
THÙNG MUI B?T

S? ch?ng nh?n : 0899/VAQ09 - 01/15 - 00
Ngày c?p : 17/06/2015
Lo?i ph??ng ti?n : Ô tô t?i (có mui)
Xu?t x? : -VIET NAM--
C? s? s?n xu?t : Nhà máy ô tô VEAM
??a ch? : Khu 6, Ph??ng B?c S?n, B?m

S?n, Thanh Hoá
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Tr?ng l??ng b?n thân :2805 kG
Phân b? : - C?u tr??c :1360 kG
- C?u sau : 1445 kG
T?i tr?ng cho phép
ch? :

1990 kG

S? ng??i cho phép
ch? :

3 ng??i

Tr?ng l??ng toàn b? : 4990 kG
Kích th??c xe : Dài x
R?ng x Cao :

7920 x 2120 x 3090 mm

Kích th??c lòng thùng
hàng (ho?c kích th??c
bao xi téc) :

6050 x 1980 x 760/1940 mm

Kho?ng cách tr?c : 4300 mm
V?t bánh xe tr??c /
sau :

1660/1560 mm

S? tr?c : 2
Công th?c bánh xe : 4 x 2
Lo?i nhiên li?u : Diesel
??ng c? :
Nhãn hi?u ??ng c?: D4BH
Lo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng,

t?ng áp
Th? tích : 2476 cm3
Công su?t l?n nh?t
/t?c ?? quay :

75,8 kW/ 3400 v/ph

L?p xe :  
S? l??ng l?p trên tr?c
I/II/III/IV:

02/04/---/---

L?p tr??c / sau: 7.50 - 16 /7.50 - 16
H? th?ng phanh :  
Phanh tr??c /D?n
??ng :

Tang tr?ng /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 h? th?ng truy?n
l?c /C? khí

H? th?ng lái :  
Ki?u h? th?ng lái /D?n
??ng :

Tr?c vít - ê cu bi /C? khí có
tr? l?c thu? l?c

Ghi chú: Hàng n?m, gi?y ch?ng nh?n
này ???c xem xét ?ánh giá

Kích th??c lòng thùng hàng: - 6050 x 2035 x 1930/---mm

?à d?c : S?t U100
?à ngang : S?t U80
Sàn thùng 2.5 ly k?m
Khung x??ng: k?m h?p 40x40
Kèo k?m
Vách trong c?a thùng b?ng Tole dày 6mm
Vách ngoài b?ng Inox 430 cán sóng dày 6 mm
C?n hông, c?n sau s?t s?n ch?ng r?.
M? 5 b?ng , 2 c?a sau d?ng conterner.Có ?èn hông.

 

 

Theo ?úng chính sách c?a nhà máy Veam ghi trong s? b?o hành. Th?i h?n 20.000km ho?c 12 tháng ( tùy ?i?u ki?n nào ??n
tr??c).
??a ?i?m: các tr?m b?o hành ?y quy?n c?a VEAM Vi?t Nam trên toàn qu?c.

Hình th?c thanh toán: B?ng ti?n Vi?t Nam ??ng. 
Thanh toán ti?n m?t ( tr? th?ng )
Thanh toán tr? góp qua ngân hàng v?i lãi su?t ?u ?ãi

Th?i gian giao xe: Trong vòng 10- 15 ngày
?i?u ki?n b?o hành:

             ? ?i?n tho?i - 0902.303.277 Mr Minh Website: www.dailyototai.com
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Trân tr?ng c?m ?n!
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