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xe isuzu thung dong lanh 2 tan, gia xe isuzu 2 tan thung dong lanh,
isuzu dong lanh 1t9, isuzu 1t9 thung ?og lanh lamberet, isuzu
thungdong lanh lamberet,gia xe thung dong lanh lamberet

Chi ti?t s?n ph?m

xe isuzu dong lanh 1t9 lamberet , gia thung dong l?nh isuzu 1t9 r? nh?t chât l??ng nh?t , ??p nh?t c?a lamberret.

công ty chúng tôi xin chân thành c?m ?n s? quan tâm c?a qúy khách ??n các s?n ph?m hi?u Lamberet c?a chúng tôi. Chúng tôi xin phép báo giá
theo yêu c?u nh? sau:

Xe n?n Isuzu Model QKR77FE4, xe Euro 4, m?i 100%, màu tr?ng Không máy l?nh cabin, thông s? k? thu?t theo tiêu chu?n c?a nhà máy Isuzu
Vi?t Nam s?n xu?t.2018.

??ng c? s? d?ng công ngh? phun d?u ?i?n t?, kích ho?t phun nhiên li?u ??u và m?nh, ?úng kì ?úng th?i ?i?m, ti?t ki?m t?i ?a nhiên li?u , b?o v?
tu?i th? ??ng c?, turubo t?ng áp ,v?a luân chuy?n dòng khí áp l?c gi?i thoát nhanh h?n , cho hoat ??ng ???c tr?n tru d? dàng, kích ho?t t?c ?? t?c
th?i.

cabin nh?p kh?u, s?n t?nh ?i?n và s?n lót, v?i công ngh? nanonet 3.5p giúp l?p s?n ???c dày h?n , b?n b? và ch?ng tr?y x??c, 

n?i th?t hoàn h?o v?i gh? ?ôi 3 ng??i ng?i r?ng rãi và tho?i mái, ng??i lái t?m nhìn cao quan sát r?ng, tay lái g?t gù, có radio qu?t gió ddieuf hòa
h?c ?ùng ?? cá nhân,

Cung c?p s?c m?nh cho xe t?i Isuzu QKR772t25 là kh?i ??ng c? 4JH1E4 ??c quy?n c?a Isuzu dung tích 2999cc s?n sinh công su?t 67kw t?i
vòng tua máy 3400 v/ph, k?t h?p cùng Turbo t?ng áp t?i ?a công su?t ??ng c?, v?n hành m?nh m? trong m?i ?i?u ki?n. Công ngh? Intercooler
tiên ti?n giúp t?n nhi?t ??ng c? nhanh, t?ng tu?i th?.Thông s? k? thu?t xe ISUZU QKR77H 2T2

Thùng ?ông l?nh LAMBERET  : 
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Thùng ???c thi?t k? l?p trên xe n?n ISUZU QKR77HE4 (QKR55H c?) Kích th??c thùng bên ngoài | bên trong (mm):

Dài:    4.400  | 4.220

R?ng: 1.860  | 1.650

Cao:   1,950  | 1,770

Toàn b? các t?m panel thùng ???c ?úc nguyên kh?i theo k?t c?u và công ngh? LAMBERET. Foam cách nhi?t: Poly-Urethane. Vách trong / vách
ngoài: b?ng composite màu tr?ng.

B? m?t sàn ph?ng, phía trên ph? l?p gel-coat ch?ng tr??t

Khung c?a sau b?ng inox, b?ng l? c?a sau b?ng nhôm ?úc. C?a sau 2 cánh, góc m? 270 ??. Trang b? tiêu chu?n: vè ch?n bùn, c?n hông, c?n
sau, khóa c?a, gài c?a, ?èn thùng.

-H? s? xe t?i l?nh do c?c ??ng ki?m Vi?t Nam c?p. ??ng ki?m 24 tháng k? t? lúc xét l?u hành l?n ??u. T?ng t?i tr?ng 4.990 kg, t?i tr?ng
hàng hóa 1.990 kg.

Máy l?nh THERMAL MASTER :

 

Ki?u lo?i: T-2500

Ch? ?? v?n hành: d?n ??ng t? ??ng c? xe Gas l?nh s? d?ng: R-404A

Nhi?t ?? thi?t k? trong thùng: -18 ?? C

?i?u khi?n vi x? lý, ch? ?? t?t/m? t? ??ng, xã ?á t? ??ng

??ng h? ?i?n t? hi?n th? nhi?t ?? và h?p ?i?u khi?n l?p t?i cabin xe Xu?t x?: Hàn Qu?c

 xe ???c b?o hành 3 n?m va 200.000 km.  h? tr? vay v?n ngân hàng lên ??n 80% lãi xu?t th?p ?u ?ãi, không cân th? ch?p, uy tín nhanh
chóng,

m?i chi ti?t xin liên h? : Mr : Minh 0918 182 154.
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