
Xe t?i isuzu QKR55H 1.9 t?n thùng mui b?t
 

    ?ánh giá: 5.0

Xe t?i Isuzu QKR55H t?i tr?ng t? 1,7t - 1,9t - 2,2t thùng kèo mui b?t
và thùng kín. T?ng tr?ng t?i d??i 5t. Thu?n ti?n ra vào Thành ph?.
Khuy?n mãi phi?u b?o d??ng tr? giá 8.000.000VND *****CÓ XE
GIAO NGAY***** Bán tr? góp lên ??n 85% giá tr? xe. lãi xu?t th?p.
uy tín , ??p b?n r?. B?o hành 2 n?m và 100.000 km.

Chi ti?t s?n ph?m

 Nhãn hi?u :ISUZU QKR55H/TN-TMB

Nhãn hi?u ??ng c?: 4JB1 E2N ,4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp, phun d?u ?i?n t? commorail , c?c kì ti?t ki?m nhiên li?u, h? th?ng
làm mát ??ng c? ch?t l??ng c?a isuzu, n?i th?t c?a xe isuzu 1t9 mang dáng v? tho?i mái , r?ng rãi và ??y ?? ti?n nghi, gh? da ho?c n?,
h? thông vô v?ng tay lái g?t gù, ?i?u ch?nh theo s? thích.

cabin , chassi, c?u h?p s? ???c nh?p 100% t? nhà máy isuzu nh?t b?n, l?p rát t?i nhà máy isuzu vi?t nam, trên dây chuy?n công ngh?
hi?n ??i c?a isuzu, do các k? s? isu zu qu?n lý và l?p ráp.

thùng xe t?i iszuzu r?t g?n gàng 

Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 4320 x 1740 x 735/1870, giúp cho vi?c ch?t d? tháo hàng r?t ti?n l?i, duy
chuy?n vào nh?ng cung ???ng nh? h?p, ho?c vào thành ph? 1 cách d? dàng,

Vách ngoài inox ch?n sóng

Vách trong tôn tráng k?m,

khung x??ng s?t h?p 40 x 40,

 sàn s?t 2,5 ly.

có ?èn hông

m? 5 b?ng.

?à s?t U100 D?P ??NH HÌNH.

mui ph? b?t , kèo k?m thwo tiêu chu?n,

N?i ti?ng v?i th??ng hi?u, ??ng ??u, ch?t l??ng b?n b?, an toàn, ti?t ki?m nhiên li?u, giá thành h?p lí, và ???c nhi?u ng??i s? d?ng và
bình chon.
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Xe t?i isuzu QKR55H 1.9 t?n thùng mui b?t
 

THÔNG S? C? B?N XE ISUZU

Tr?ng l??ng b?n thân : 2405 kG
Phân b? : - C?u tr??c : 1295 kG
- C?u sau : 1110 kG
T?i tr?ng cho phép ch? : 2100 kG
S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? : 4700 kG
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 6130 x 1860 x 2880 mm
Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c
bao xi téc) :

4320 x 1740 x 735/1870 mm

Kho?ng cách tr?c : 3360 mm
V?t bánh xe tr??c / sau : 1385/1425 mm
S? tr?c : 2  
Công th?c bánh xe : 4 x 2  
Lo?i nhiên li?u : Diesel  
??ng c? :   
Nhãn hi?u ??ng c?: 4JB1 E2N  
Lo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp  
Th? tích : 2771 cm3  
Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 67 kW/ 3400 v/ph  
L?p tr??c / sau: 7.00 - 15 /7.00 - 15  
C?m ?n quý khách ?ã quan tâm ??n s?n ph?m c?a chúng tôi!
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