
dau keo deawoo
 

    ?ánh giá: 5.0

 giá Xe ??u Kéo Daewoo 420HP , Xe ??u Kéo Daewoo 2 C?u giá
t?t nhât th? tr??ng. Xe ??u Kéo DAEWOO NOVUS 2 c?u ???c nh?p
kh?u tr?c ti?p 100% nguyên chi?c t? Hàn Qu?c, ?áp ?ng ???c nhu
c?u v?n t?i hàng hóa v?i kh?i l??ng l?n trên quãng ???ng dài m?t
cách hi?u qu?, an toàn và ???c nh?n ???c s? ?ánh giá cao t? nhi?u
??n v? v?n t?i trong n??c. b?o hành 2 n?m và 100.000 km . chính
hãng uy tín và ch?t l??ng.

Chi ti?t s?n ph?m

??N V?I CHÚNG T?I QUÝ KHÁCH XE ???C H? TR? GIÁ T?T NH?T TH? TR??NG, NHI?U CH??NG TRÌNH KHUY?N MÃI H?P D?N, B?O HÀNH
B?O D??NG D?CH V? UY TÍN CH?T L??NG NH?T!

xe ??u kéo deawoo novus ?i cùng V?i  các th??ng hi?u n?i ti?ng T?i Hàn Qu?c  c?ng nh? trên th? tr??ng châu a, và châu âu  nh? SEKYUNG
AUTO TRADING CO., LTD hi?n là m?t trong các ??i lý phân ph?i ???c ch? ??nh (distributor) các s?n ph?m m?i 100% nh?p kh?u  nguyên chi?c
và ph? tùng chính hãng ?i kèm c?a 03 dòng th??ng hi?u  DAEWOO, HYUNDAI HHI, JUNJIN, HYUNDAI PLUS (Crane) v? vi?t nam kh?ng ?inh
?u th? va s?c m?nh c?a th??ng hi?u.

Hãng s?n xu?t: DAEWOO Hàn Qu?c

THÔNG S? K? THU?T

??ng c? (Engine) : DE12TIS ,6 xi-lanh Th?ng hàng ,nhiên li?u ??ng c? Diesel.Lo?i: Turbo t?ng áp và làm mát ,Dung tích xi-lanh: 11,051 cc,nh?p
kh?u t? nhà máy deawoo hàn qu?c s?n xu?t ??u kéo Daewoo: 2017, màu tr?ng (white )  ,Ki?u truy?n ??ng: 6 x 4 – 2 c?u, 1 dí,

Công su?t t?i ?a: 340ps (250Kw) @ 2,100 rpm  ,Momen xo?n  t?i ?a: 145kg.m(1421Nm)@ 1,260 rpm  ???ng kính x Chu k?: 123 x 155 (mm) 
Lo?i ?i?u khi?n: C? khí ??ng l?c.

H?p s?: T14S10 ( F10/R2 )Kh? n?ng leo d?c t?i ?a: 20.7%V?n t?c t?i ?a ??u kéo Daewoo: 160 km/hTr?ng t?i phân b? lên c?u xe: Tr??c: 6,500kg
– Sau: 23,000kg– H? th?ng phanh h?i– Máy l?nh– Radio,USB…

•  T?ng tr?ng t?i cho phép ??u kéo Daewoo theo tiêu chu?n nhà s?n xu?t: 66.070 kg

•  T?ng tr?ng t?i cho phép ??u kéo Daewoo theo C?c ??ng Ki?m Vi?t Nam : 38.700 kg

•  Kích th??c ??u kéo Daewoo (m): (D x R x C) 6,925 x 2,495 x 2,915mm

•  Tr?ng l??ng b?n thân xe: 8,800 kg

– ??ng h? hi?n th? k? thu?t s?

– H? th?ng tu?n hoàn nhi?t ( trong các xe xu?t kh?u qua mi?n nhi?t ??i )

– C?n b?o v? phía sau

– H? th?ng nâng h? kính c?a s? tài và ph? ???c khóa chung nhau khi khóa m?t trong 2 bên
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– Còi báo ??ng khi lùi xe

– Hai ?èn lù

i– Khóa c?a t? ??ng

– Tem xe 2 bên

– Th?m lót chân b?ng cao su

– Gh? h?i bên tài

– Kính che n?ng cabin

– Mâm xe ???c m? b?c

– ?p g? (gi?)

– ?èn s??ng mù

– ?èn mui(n?m trên kính che n?ng)

– L?p d? phòng

– Thùng ?? ngh?

– Cabin ch?nh ?i?n

– Chìa khóa thông minh ?i?u khi?n t? xa

– Thùng d?u nhôm

 

Nhân Viên D?ch V? B?o Hành K? Thu?t Cao, chuyên nghi?p, ???c ?ào t?o chuyên sâu t? k? s? hàn qu?c.

• B?O HÀNH: B?O HÀNH ??nh kì theo 24 tháng ho?c 100.000km tùy theo ?i?u ki?n nào ??n tr??c, thông qua các Công ty ??i di?n b?o hành,
cung c?p ph? tùng và d?ch v? sau bán hàng cho nhà s?n xu?t Daewoo truck t?i các ??i lý ?y quy?n vi?t nam.

• Ngoài ra còn có d?ch v? b?o hành s?a ch?a l?u ??ng ( A/S Mobile ) khi khách hàng có nhu c?u v?i ??i ng? k? s? lành ngh? ???c ?ào t?o b?i
các chuyên gia c?a nhà máy Daewoo, sãn sàng linh ??ng theo th?i gian, t? nhà máy deawoo ?? ra.
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