
xe t?i QKR55H  isuzu 1.9 t?n - 2.2 t?n thùng mui b?t
 

    ?ánh giá: 5.0

Isuzu QKR55H ,1t9 ,2t2 ?ánh giá cao v? ch?t l??ng c?ng nh? ti?t
ki?m nhiên li?u. Kích th??c lòng thùng: 4370x1730x1870 mm. Nh?p
kh?u và l?p ráp t? nhà máy isuzu vi?t nam Tr? tr??c 20 – 30%, ngân
hàng tài tr? 70 – 80% t? 36 – 60 tháng. Lãi suâ?t thâ?p nhâ?t; Thê?
châ?p chính xe mua. Th? t?c nhanh g?n; Ch? câ?n: HK + CMND
(phô tô). D?ch v? b?o hành, s?a ch?a, thay th? ph? tùng chính
hãng:

Chi ti?t s?n ph?m

Thông tin xe t?i ISUZU QKR 1.9 t?n thùng mui b?t, ISUZU 1T9 thùng b?tQuý khách
?ang tìm hi?u dòng xe t?i nh? Isuzu QKR, m?t trong nh?ng dòng xe t?i ???c khách hàng kh?p n?i trên th? gi?i ?ánh giá r?t cao v? ch?t l??ng
c?ng nh? ti?t ki?m nhiên li?u.

Isuzu 2T2 QKR55H ???c nâng t?i lên t? xe t?i Isuzu 1T9. Dòng xe t?i isuzu 2t2 ???c s?n xu?t trên công ngh? c?a Isuzu Nh?t B?n. Xe t?i Isuzu
2T2 QKR55H ?áp ?ng c? hai yêu c?u v? ch?t l??ng và giá c? h?p lý. B?ng thông s? k? thu?t: Kích th??c t?ng th? (dài/r?ng/cao)mm 5,830 x
1,860 x 2,120.Kích th??c lòng thùng: 4370x1730x1870 mm.V?t bánh xe tr??c-sau mm 1,385/1,425.Chi?u dài c? s? mm 3,360.Kho?ng sáng g?m
xe mm 190.?? cao m?t trên s?t-xi mm 770.Chi?u dài ??u - ?uôi xe (FOH/ROH)mm 1,015/1,455.Chi?u dài s?t-xi l?p thùng mm 4,155. Tr?ng
l??ng.T?ng tr?ng t?i kg 4,700.T?i tr?ng 1990kg.Tr?ng l??ng b?n thân kg 1,850.Dung tích thùng nhiên li?u lít 100.S? ch? ng?i 3. ??ng c? - truy?n
??ng.Lo?i ??ng c? 4JB1.Ki?u ??ng c? Phun nhiên li?u tr?c ti?p, t?ng áp, làm mát khí n?p.Dung tích xi lanh cc 2,771.???ng kính & hành trình pit-
tông mm 93 x 102.Công su?t c?c ??i Ps(kw) 91 (67) / 3,400.Mô-men xo?n c?c ??i Nm(kg. M) 196 (20) / 3,100.Ki?u h?p s? 5 s? ti?n và 1 s? lùi.
Các h? th?ng c? b?n. H? th?ng lái Tay lái tr? l?c.H? th?ng th?ng H? th?ng phanh d?u m?ch kép, tr? l?c chân không.Bình ?i?n 12v.Máy phát ?i?n
12v-50A.Công th?c bánh xe 4X2.Kh? n?ng v??t d?c t?i ?a % 45,6.T?c ?? t?i ?a km/h 101.Bán kính quay vòng t?i thi?u m 7,2.Bán xe t?i ISUZU
có thùng: Mui kín, mui b?t, ?ông l?nh, g?n b?ng nâng, g?n c?u,... ?óng thùng theo yêu c?u.Bán xe t?i ISUZU h? tr? ??y ?? th? t?c, giao xe t?n
n?i: "Chìa khóa trao tay! ".Bán xe t?i Isuzu - Ti?n m?t / tr? góp.Mua xe tr? góp:Tr? tr??c 20 – 30%, ngân hàng tài tr? 70 – 80% t? 36 – 48
tháng.Lãi suâ?t thâ?p nhâ?t; Thê? châ?p chính xe mua.Th? t?c nhanh g?n; Ch? câ?n: HK + CMND (phô tô). D?ch v? b?o hành, s?a ch?a, thay
th? ph? tùng chính hãng:Công ty chúng tôi có ??i ng? nhân viên, s?a ch?a ???c ?ào t?o bài b?n theo tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t. Xe ???c b?o
hành chính hãng, b?o hành theo quy ??nh c?a nhà s?n xu?t. D?ch v? s?a ch?a và thay th? ph? tùng chính hãng có xu?t s? ngu?n g?c rõ ràng,
mang ??n s? an tâm nh?t cho khách hàng.
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