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    ?ánh giá: 5.0

xe vm 8 t?n v?nh phát fn129 isuzu ,xe ???c nh?p kh?u linh ki?n
chính hãng isuzu, 3 c?c 100% isuzu ??t t?i nhà máy trung qu?c, b?o
hành 2 n?m và 100.000 km. h? tr? ngân hàng t?i da 80%, lãi xu?t
th?p.

Chi ti?t s?n ph?m

xe t?i isuzu vm v?nh phát 8 t?n , c?ng gi?ng nh? xe isuzu chính hãng, linh ki?n nh?p kh?u 100% t?i nhà máy isuzu trung qu?c, ???c ?y quy?n t?
công ngh? và dây chuy?n s?n xu?t t? nh?t b?n, ??t th??ng hi?u cùng v?i isuzu vi?t nam, và ch?t l??ng c?ng so sánh 100% giông isuzu vi?t nam.

isuzu vi?t nam ??t t?i nhà máy t?i vi?t nam l?p ráp và hoàn thi?n l?y ???c th??ng hi?u isuzu .

còn isuzu vm KHÔNG CHÍNH TH?C b?i th??ng hi?u ?ã ???c ??ng kí ??c quy?n, nên nhà máy isuzu v?nh phát l?y th??ng hi?u là VM FN129,

CH?T L??NG ??M B?O 100% ISUZU ,TUY KHÔNG CHÍNH TH?C ???C NH??NG QUY?N TH??NG HI?U, GIÁ R? H?N , CH?T L??NG TH?T,
VAY V?N NGÂN HÀNG CAO, NHANH  CHÓNG , UY TÍN B?O HÀNH B?O D??NG CHUYÊN NGHI?P, CAM K?T V? B?O HÀNH , QUÝ KHÁCH
S? HÀI LÒNG

??NG C? ISUZU  : 4HK1-TC, 4 k?, 4 xi-lanh th?ng hàng, t?ng áp

Dung tích xi-lanh 5.193 Cm3

Công su?t c?c ??i 91 hp (67 Kw) / 3.400 rpm

Mô-men xo?n c?c ??i 129 – 175/ 1.800 Nm / 2.000 rpm

H?p s? 6 s? ti?n / 1 s? lùi

H? th?ng phanh Tang tr?ng, khí nén, th?y l?c

T?c ?? t?i ?a 101 .Kh? n?ng leo d?c t?i ?a 44,6

L?p xe 8.25-20Thùng nhiên li?u 100

Máy phát ?i?n 12V-50AS? ch? ng?i 3 ng??i

Thông s? k? thu?t – T?i ISUZU 8.2 T?N
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- thùng dài 7m1

?T?i tr?ng ch? ???c: 8.200 kg

?Tr?ng l??ng b?n thân: 4.595 kg?

Tr?ng l??ng toàn b?: 12.990 kg

?Kích th??c l?t lòng thùng: 6.960 x 2.050 x 730/2.050 mm

?Kích th??c bao quát: 8.900 x 2.220 x 3.300 mm

?Dung tích xy lanh: 5.193 cm3?

??ng c?: 4 k? - 4 xy lanh th?ng hàng, t?ng áp?, ??ng c? ???c nh?p kh?u chính hãng, nguyên c?c t? nhà máy isuzu ??t t?i trung qu?c

L?p xe: 8.25 - 20 / 8.25 - 20?,B?o hành 2 n?m và 100.000 km. h? tr? vay ngân hàng 80% -90 %.
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