
xe t?i kenbo 2 ch?
 

    ?ánh giá: 5.0

Xe t?i Van Kenbo 950Kg 2 Ch?, là trong nh?ng chi?c xe bán t?i ch?t
l??ng c?c t?t giá r? ?ang hot trên th? tr??ng, giá r? , b?o hành 2 n?m
và 100.000 km. H? tr? vay v?n ngân 80% ,nhanh chóng và lãi xu?t
th?p ?u ?ãi.

Chi ti?t s?n ph?m

Công ty chúng tôi chuyên cung c?p các dòng xe t?i nh?p kh?u và l?p ráp, t? các hãng hyundai hino, isuzu, các dong xe nh?p kh?u linh ki?n t?i
các nhà máy vi?t nam.

 Xe kenbo van 2 ch? bán t?i,v?i linh ki?n nh?p kh?u hoàn toàn t? Châu Âu,và ???c l?p ráp trên dây chuy?n hi?n ??i v?i các k? s? tay ngh?
cao,công ngh? commonrail phun d?u ?i?n t? ??t tiêu chu?n khí th?i Euro 4, v?i giá thành có th? nói là r? nh?t th? tr??ng hi?n nay,xe ch?t l??ng
và ???c ?a chu?ng nh?t hi?n nay so v?i các ??i th? cùng phân khúc nh? Dongben ho?c Suzuki. Xe di chuy?n d? dàng g?n nh? r?t phù h?p v?i
v?n chuy?n hàng hóa nh?, ch? ??, xe ch? b?u ph?m, th? báo...vào các ngõ ph? nh? trong ?ô th? nh?ng cung ???ng quê, , nông thôn v?n nh? và
ngo?n nghèo. Có th? nói xe t?i Kenbo Chi?n Th?ng này là s? l?a ch?n không th? t?t h?n khi quý khách ?ang c?n tìm mua m?t chi?c xe t?i van
nh? ch? ??.v?n t?i hàng linh ho?t nh?t.

xe bán t?i kenbo van 2 ch?, Kenbo ???c thi?t k? ?úng theo tiêu chu?n phong cách Châu Âu v?i m?t n? n?i b?t, cùng v?i thi?t k? xe khí ??ng h?c,
giúp xe di chuy?n d? dàng.xe kenbo van 2 c?a bán t?i ,n?i th?t gi?ng nh? m?t chi?c xe du l?ch h?ng ph? thông v?i gh? b?c da, thi?t k? 2 ch?
ng?i. xe khoang lái nhìn v? tho?i mái và nhi?u ti?n nghi,kenbo Xe ???c trang b? các thi?t b? ti?n nghi ti?n ích và các tính n?ng an toàn cho ng??i
lái nh? h? th?ng tr? l?c lái ?i?n t? EPS, kính ch?nh ?i?n, ?i?u hòa nhi?t ?? công su?t l?n, h? th?ng gi?i trí bao g?m AM/ FM/Radio, các nút ?i?u
ch?nh ???c b? trí h?p lý, ?i cùng v?i ?ó là b?ng ??ng h? ?i?n t? hi?n ??i, hi?n th? thông tin c?n thi?t nh? v?n t?c, nhiên li?u, và c? ??ng h? ?o vòng
tua c?a ??ng c?.

Trái tim chính c?a xe t?i Kenbo ???c trang b? kh?i ??ng c? có dung tích xi lanh lên t?i 1342cc : BJ413A, s? d?ng x?ng không chì, cùng v?i 4 xi
lanh th?ng hàng, làm mát b?ng n??c. Kh?i ??ng c? này t?o nên công su?t lên t?i 69Kw, t?i vòng tua 6000v/phút,Xe s? d?ng nhiên li?u x?ng, ??t
tiêu chu?n khí th?i Euro4, s? d?ng h?p s? sàn 5 c?p, giúp xe v?n hành t?t trong m?i ??a hình.
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xe t?i kenbo 2 ch?
 

- Thông s? k? thu?t xe Chi?n Th?ng 990kg, hi?u KENBO

Nhãn hi?u : KENBO KB0.99TL1/KM

S? ch?ng nh?n : 1125/VAQ09 - 01/17 - 00

Lo?i ph??ng ti?n : Ô tô t?i (có mui)

Thông s? chung:

Tr?ng l??ng b?n thân : 1205 kG

Phân b? : - C?u tr??c : 550 kG

- C?u sau : 655 kG

T?i tr?ng cho phép ch? : 990 kG

S? ng??i cho phép ch? : 2 ng??i

Tr?ng l??ng toàn b? : 2325 kG

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 4665 x 1660 x 2280 mm

Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 2610 x 1510 x 940/1410 mm

Kho?ng cách tr?c : 2800 mm

V?t bánh xe tr??c / sau : 1280/1330 mm

S? tr?c : 2

Công th?c bánh xe : 4 x 2
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