
Xe ben: xe ben howo V7G 8X4 4 chân
 

    ?ánh giá: 5.0

XE BEN HOWO T? ?? 8X4 (THÙNG ?ÚC) - Cabin : V7G - Nhãn
Hi?u : CNHTC - S? Lo?i : - T?i tr?ng CP TGGT : 16.000 Kg - Công
su?t : 380HP - Kích th??c thùng : 6400 x 2300 x 950 - Công th?c
bánh xe : 8x4 - H?p s? : 12 s? - Ngu?n g?c : T?p ?oàn Sinotruk VN

Chi ti?t s?n ph?m

XE BEN T? ?? 8X4 (THÙNG ?ÚC) 14 kh?i.

Cabin : V7G
Nhãn Hi?u : CNHTC
S? Lo?i :
T?i tr?ng CP TGGT : 16.000 Kg
Công su?t : 380HP
Kích th??c thùng : 6400 x 2300 x 950
Công th?c bánh xe : 8x4
H?p s? : 12 s?

Xe ben Howo 4 chân EURO 5  Ga ?i?n Phun d?u ?i?n t? comenrail phun d?u ?i?n t? ti?t ki?m nhiên li?u,Cabin V7G  ?ánh giá xe ben H? V? 4
chân TMT L?p Ráp | Sinotruk Viet Nam | Xe ben 4 chân thùng vuông – Thùng ?úc 

- Dòng Xe Ben 4 Chân TMT Sinotruk Howo Cabin V7G ( Th??ng ???c g?i là Xe 4 Chân H? V? ) v?i tên th??ng m?i là CNHTC
ZZ3317N3267E1-U là dòng xe ben 4 chân t?i tr?ng 16 t?n m?i nh?t n?m 2019 c?a TMT Motors l?p ráp. ?i?u ??c bi?t ? m?u xe ben Howo 4 chân
này ?ó chính là vi?c h?p tác s?n xu?t – l?p ráp c?a TMT & Công ty c? ph?n Sinotruk Vi?t Nam – ?i?u này mang l?i cho m?u xe ben Howo 4 chân
1 s? khác bi?t hoàn toàn so v?i phiên b?n tr??c ?ó

– M?u Howo 4 chân này ???c ?ánh giá ngang b?ng v? ch?t l??ng so v?i dòng Xe Ben Howo Nh?p Kh?u hi?n nay nh? :

? Khung g?m c?c k? ch?c ch?n, v?i t? l? 1:1 so v?i khung g?m trên các m?u xe ben 4 chân Howo Nh?p Kh?u.

? ??ng c? ??t tiêu chu?n khí th?i EURO 5 m?i nh?t c?a C?c ??ng Ki?m VN – An tâm h?n cho khách hàng trong quá trình s? d?ng và ??ng ki?m
sau này.

? Công su?t ??ng C? t?ng lên t? 336HP lên ??n 380HP, ?ây là ?i?m t?o nên s?c m?nh tuy?t v?i không thua kém gì so v?i các dòng Xe Ben 4
Chân Ga C? tr??c ?ây – ??p tan lo âu c?a Khách Hàng v?i dòng Xe Ben 4 Chân Ga ?i?n.
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M?t s? thông tin quan tr?ng v? m?u Xe Ben Howo 4 Chân c?a TMT Motors - CNHTC ZZ3317N3267E1-U :

? ??ng C? chính hãng nh?p kh?u t? t?p ?oàn CNHTC Trung Qu?c– V?i vi?c ?i kèm h? th?ng C?u-H?p s? t??ng thích chính hãng và m?i nh?t
trong n?m 2019 c?a Sinotruk – CNHTC – Mang ??n hi?u n?ng c?c cao trong quá trình v?n hành.

? ??ng C? Xe Ben Howo 4 Chân Cabin V7G 2019 ??t tiêu chu?n khí th?i Euro 5 m?i nh?t & cao nh?t c?a C?c ??ng Ki?m Vi?t Nam

? Thùng xe ben Howo 4 chân 2019 ???c s? d?ng thép c??ng l?c chuyên bi?t XAR 450 Siêu C?ng – Siêu B?n – ?ây là m?u xe ben 4 chân ??u
tiên t?i Vi?t Nam s? d?ng v?t li?u thép cao c?p này. Mang ??n ?? b?n tuy?t ??i cho m?u xe H? V? 4 chân 2019 này – Không h? có ??i th?.

? Cabin thi?t k? hi?n ??i v?i b?n quy?n ??ng ký th??ng hi?u : Cabin V7G – M?i nh?t C?a CNHTC – C?m ?èn pha chum mang ??n kh? n?ng chi?u
sang c?ng h??ng Vô ??i.

THÔNG S? K? THU?T VÀ THÔNG S? THÙNG

Tr?ng l??ng b?n
thân :

13870 kG

Phân b? : - C?u
tr??c :

7580 kG

- C?u sau : 6290 kG
T?i tr?ng cho phép
ch? :

16000 kG

S? ng??i cho phép
ch? :

2 ng??i

Tr?ng l??ng toàn b?
:

30000  kG

 

Kích th??c xe : Dài
x R?ng x Cao :

9280 x 2500 x
3380

Mm

Kích th??c lòng
thùng hàng  :

6.400/6.250 x
2.340/1.550 x 950

Mm

V?t bánh xe tr??c /
sau :

2041/1850 Mm

S? tr?c : 4  
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Công th?c bánh xe
:

8 x 4  

Lo?i nhiên li?u : Diesel  
 

??ng c? :  
Nhãn hi?u ??ng c?: D10.38-50
Lo?i ??ng c?: 4 k?, 6 xi lanh th?ng hàng,

t?ng áp
Th? tích : 9726 cm3
Công su?t l?n nh?t
/t?c ?? quay :

276 kW/ 2000 v/ph

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

02/02/04/04/---

L?p tr??c / sau: 12.00R20 /12.00R20
H? th?ng phanh :  
Phanh tr??c /D?n
??ng :

Tang tr?ng /Khí nén

Phanh sau /D?n
??ng :

Tang tr?ng /Khí nén

Phanh tay /D?n
??ng :

Tác ??ng lên bánh xe tr?c 3
và 4 /T? hãm

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: Kích th??c lòng thùng hàng:
6.400/6.250 x 2.340/1.550 x
950 mm

1. Ch? ?? b?o hành S?n ph?m:

+ B?o hành 24 tháng/60.000 Km tùy theo y?u t? nào ??n tr??c.

+ ??a ?i?m b?o hành: các tr?m b?o hành c?a TMT trên toàn qu?c.

2. Thanh toán: 2 hình th?c cho khách hàng l?a ch?n

+ Thanh toán b?ng ti?n m?t (tr? th?ng).

+ Thanh toán b?ng tr? góp qua ngân hàng v?i lãi su?t ?u ?ãi.

3. B?ng báo giá có hi?u l?c t?i th?i ?i?m báo giá. Giá s? thay ??i theo quy ??nh c?a CÔNG TY C? PH?N PHÂN PH?I SINOTRUK VI?T NAM
theo t?ng th?i ?i?m mà không báo tr??c.
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