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Xe tải Hyundai™️

Đánh giá: 4.0

Xe đầu kéo Daewoo Novus 2 cầu nhập khâu
nguyên chiếc tại Hàn Quốc, Công ty Ô Tô Vũ
Hùng chuyên nhập khẩu và phân phối xe tải xe đầu kéo-xe ben chính hảng với giá cả rẻ
trên thị trường Việt Nam, để biết giá tốt và
được nhiều khuyến mãi liện hệ qua số điện
thoại 0966 694414

Thông số kỷ thuật xe đầu kéo Daewoo Novus 2 cầu
Tải trọng bản thân
tải trọng cho phép chở
Tải trọng toàn bộ xe và hàng hoá
số người cho phép chở
Tải trọng cho phép chở thêm
Kích thước xe đầu kéo daewoo 2 cầu
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao
Khoảng cách trục
Công suất tối đa
vận tốc tối đa
Cỡ lốp
Hãng sãn xuất
Dung tích xi lanh
Hệ thống phanh Xe đầu kéo Daewoo
Phanh trước dẫn động
Phanh sau dẫn động
Phanh tay đẫn động
Kiêu hệ thống lái dẫn động

8800 Kg
14500 Kg
23630 Kg
2
38700 kg
6920 x 2400 x 2910 (mm)
3240 (mm)
340ps
109 Km/h
12R-22.5
Daewoo Hàn Quốc
11.051 cc

Tang trống - khí nén
Tang trống - khí nén
Tác động lên bánh xe trục 2,3
Trục vít ê-cu-bi, hệ thống trợ lực thuỷ lực

Thủ Tục mua xe TRả Góp

Đối với Công Ty Doanh nghiệp :
+Giấy phép kinh Doanh
+Giấy phép thành lập
+Đơn xin vay vốn Ngân hàng và phương án trả lãi (theo mẫu của Ngân Hàng)

Đối với cá nhân:
+ Chứng minh thư nhân dân.
+Hộ khẩu.
+Đơn xin vay vốn Ngân hàng và phương án trả lãi ( theo mẫu của Ngân hàng).
+Ngoài ra tùy trường hợp cụ thể, khách hàng có thể cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ khác liên quan ( Chứng
minh thu nhập, nhà cửa, đất đai, …).
Thông tin Liên Hệ.
-Đại Lý trụ sở chính :88QL 1A- P. hiệp Bình Phước - Quận Thủ Đức – TP . HCM (cầu vượt bình phước 1)
-Chi nhánh 2: 16 QL 1A , P. Hiệp Bình Phước- Quận 12 – TP. HCM (cầu vượt bình phước 2)
-chi nhánh 3:1 QL1A, P.Tân Thới Nhất, Q12, TP.HCM ( cầu vượt an sương)
Chi nhánh 4: 1015 QL1A,P.Bình Trị Đông, Q Bình Tân, TP HCM (Cầu vượt hương lộ 2)
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Hyundai Sài Gòn
Ông Hyundai Hùng Mạnh
16 quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM
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