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Xe Tải Tera 240

xe tải Tera 240,xe tải Tera Hàn Quốc,xe tải Tera 240 2,4 tấn
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này
đánh giá
Nhà sản xuấtDaehan Motors

Chi tiết sản phẩm

Xe Tải Tera 240 2t4 Động Cơ ISUZU

Dòng xe tải Tera 240 là dòng xe tải được phân khúc tải trọng nhẹ với tải trọng toàn bộ xe dưới 5 tấn xe
được lư thông thành phố đáp ứng được với nhưng cung đường Việt Nam nói chung và Niềm Nam nói riêng.
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So với các hãng xe tải Kia hay Hyundai đều đên từ Hàn Quốc, thì Deahan chưa được người dùng vận tải biết
đến nhiều, nhất là ở Việt Nam khi mà chưa một sản phẩm xe tải DAEHAN nào lăn bánh trên đường, do vậy,
nhiều người vẫn còn đắn đo khi chọn mua dòng sản phẩm xe tải này. Trên thị trường nước ngoài thì hãng xe
này cũng đã khẳng định được vị trí của mình, chẳng hạn như nước bạn Lào, xe được xếp vào vị trí xe ô tô
bán chạy thứ hai sau hãng xe du lịch Toyota.
Động Cơ ISUZU Tera 240

Sử dụng động cơ ISUZU của Nhật Bản Hộp số 5 cấp 1 số lùi 4 số tiến theo công nghệ của Đức tỉ số truyền tối
ưu hoá nhất san số nhẹ nhàn được gắn liền với động cơ ISUZU mạnh mẽ bền bỉ vận hành êm ai,xe được tích hợp
bơm dầu điện tử lượng nhiên liệu được phun vào động cơ chính xác theo từng chế độ nổ cua động cơ giúp xe
tiết kiệm được lượng nhiên liệu nhưng đáp ứng được công suất lớn nhất cua động cơ.
Thông số Xe Tải Tera 240 Hàn Quốc
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Thùng lưng
Chiều dài
Chiều rộng
Chiều cao
Trọng lượng bản thân
Tải trọng
Trọn lượng toàn bộ

3650
1810
380
2352
2400
4947

mm
mm
mm
kg
kg
kg

Thùng mui bạt
Chiều dài
Chiều rộng
Chiều cao
Trọng lượng bản thân
Tải trọng
Trọn lượng toàn bộ

3670 mm
1730 mm
1400 / 1700 mm
2402 kg
2400 kg
4997 kg
Thùng kín

Chiều dài
Chiều rộng
Chiều cao
Trọng lượng bản thân
Tải trọng
Trọn lượng toàn bộ
Trọng lượng bản thân
Tải trọng
Trọng lượng toàn bộ
Bán kín quay vòng tối thiểu
Kiểu động cơ
Loại động cơ
Dung tích xy-lanh
Tiêu chuẩn khí thải
Đường kín và hành trình pít tông
Tỷ số nến
Công suất cực đại
Mô-men xoắn cực đại
Hệ thống nhiên liệu
Dung lượng thùng nhiên liệu
Tốc độ tối đa
Loại hộp số
Hệ thống treo trước / sau
Loại phanh trước / sau
Loại vô lăng
Lốp xe trước / sau / dự phòng

3670 mm
1730 mm
1700 mm
2494 kg
2300 kg
4989 kg
2402 kg
2400 kg
4997 kg
6 m
Isuzu
JE493ZLQ3A (TCI) N.A/TCI
2771 cc
Euro II
93 x 102 mm
18.2:1
102/3600 ps/rpm
24/2000 kg.m/rpm
Bơm phun
70 L
109 km/h
Getrag 5MTI210
Nhíp là phụ thuộc
Tang trống / Tang trống
Trợ lực bi có trợ lực thủy lực
6.50-16 / 5.50-16 / 1

Ngoại thất / Nội thất
Cản hông và sau
có
Chấn bùn
Trước và sau
Cabin
Đơn
Đèn pha
Halogen
Kính chắn gió
Có
Cửa sổ
Cửa sổ chỉnh điện
Khóa cửa
Khóa tay
Chìa khóa
Chìa khóa điều khiển từ xa
Ghế ngồi
Bọc da, simili
Số chổ ngồi
3 người
Điều hòa không khí
Trang bị tiêu chuẩn theo xe
Đèn sương mù trước
Có
Dây an toàn
Người lái và người khác
Nội Thất Xe Tải Tera 240 Hàn Quốc Nội thất xe được thiết kế rộng rải nhiều tiện nghi nổi bật sang trọng,
đồng hồ báo thiết bị thiết kế gọn nhưng đầy đủ,vô lăng gật gù tạo cảm giác vừa tầm và thoả mái cho người
điều khiển, điều hoà 3 chiều làm mát cực nhanh,ghế ngồi được làm bằng da cao cấp ,có trợ lực lái bằng thuỷ
lực đánh tay lái nhẹ nhàn. Dòng xe tải Daehan Tera 240 có 2 màu chủ đạo là Trắng và Xanh tím cho khách
hàng lựa chọn.
Giá xe tải Daehan Tera240
-xe tải Tera 240 thùng Kín :giá 357,000,000 vnđ
-xe tải Tera 240 thùng bạt:giá 352,000,000
vnđ
-xe tải Tera 240 thùng lưng :giá 338,000,000 vnđ
Hỗ trợ khi mua xe

đến với chống tôi quý khách có thể linh động trong vấn đề thanh toán khi mua xe thông qua 2 hình
thức ngân hàng hay tiền mặt
Nếu bạn đang phân vân không đủ tài chính bạn đừng ngừng ngại hãy đen với công ty Vũ Hùng Chỉ với 20%
giá trị xe bạn đã có thể mua được chiếc xe để kinh doanh Công ty chúng tôi có liên kết với các ngân
hàng mang đến nhiều sự lựa chọn và ưu đãi tốt nhất cho khách hàng
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đối
kết
Đối
đầu

với khách hàng cá nhân chỉ cần :Giấy Chứng Minh Nhân Dân ,Hộ Khẩu ,giấy đăng ký kết hôn (nếu đã
hôn)
với khách hàng Doanh nghiệp:Giấy phép Kinh Doanh ,Báo cáo tài chính ,Báo cáo thuế ,một số đơn
ra đầu vào.

Khi đến với công ty Vũ Hùng Quý khách hàng sẽ hài lòng với ;

Giá cả hợp lý - chất lượng đảm bảo - thủ tục nhanh và đơn giản
Phong cách phục vụ chuyên nghiệp của đội ngủ CB-CNV trình độ tay nghề cao,nhiệt tình luông sẵn sàng
vì lwoij ích của khách hàng.
Dịch vụ bảo hành bảo dương chuyên nghiệp
phụ tùng chính hãng
Dịch vụ đăng ký , đăng kiểm ,cải tạo đóng thùng..v.v.

Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Hyundai Sài Gòn
Ông Hyundai Hùng Mạnh
16 quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM
88 quốc lộ 1A, Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM.
7000 TPHCM
Viet Nam
0966694414

