dau keo deawoo

Đánh giá: 5.0
giá Xe Đầu Kéo Daewoo 420HP , Xe Đầu Kéo Daewoo
2 Cầu giá tốt nhât thị trường. Xe Đầu Kéo DAEWOO
NOVUS 2 cầu được nhập khẩu trực tiếp 100% nguyên
chiếc từ Hàn Quốc, đáp ứng được nhu cầu vận tải
hàng hóa với khối lượng lớn trên quãng đường dài
một cách hiệu quả, an toàn và được nhận được sự
đánh giá cao từ nhiều đơn vị vận tải trong nước.
bảo hành 2 năm và 100.000 km . chính hãng uy tín
và chất lượng.

Chi tiết sản phẩm

ĐẾN VỚI CHÚNG TỐI QUÝ KHÁCH XE ĐƯỢC HỖ TRỢ GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG, NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HẤP DẪN,
BẢO HÀNH BẢO DƯỠNG DỊCH VỤ UY TÍN CHẤT LƯỢNG NHẤT!
xe đầu kéo deawoo novus đi cùng Với các thương hiệu nổi tiếng Tại Hàn Quốc cũng như trên thị trường châu
a, và châu âu như SEKYUNG AUTO TRADING CO., LTD hiện là một trong các đại lý phân phối được chỉ định
(distributor) các sản phẩm mới 100% nhập khẩu nguyên chiếc và phụ tùng chính hãng đi kèm của 03 dòng
thương hiệu DAEWOO, HYUNDAI HHI, JUNJIN, HYUNDAI PLUS (Crane) về việt nam khẳng đinh ưu thế va sức mạnh
của thương hiệu.
Hãng sản xuất: DAEWOO Hàn Quốc
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Động cơ (Engine) : DE12TIS ,6 xi-lanh Thẳng hàng ,nhiên liệu động cơ Diesel.Loại: Turbo tăng áp và làm mát
,Dung tích xi-lanh: 11,051 cc,nhập khẩu từ nhà máy deawoo hàn quốc sản xuất đầu kéo Daewoo: 2017, màu
trắng (white ) ,Kiểu truyền động: 6 x 4 – 2 cầu, 1 dí,
Công suất tối đa: 340ps (250Kw) @ 2,100 rpm ,Momen xoăn tối đa: 145kg.m(1421Nm)@ 1,260 rpm
Chu kỳ: 123 x 155 (mm) Loại điều khiển: Cơ khí động lực.

Đường kính x

Hộp số: T14S10 ( F10/R2 )Khả năng leo dốc tối đa: 20.7%Vận tốc tối đa đầu kéo Daewoo: 160 km/hTrọng tải
phân bổ lên cầu xe: Trước: 6,500kg – Sau: 23,000kg– Hệ thống phanh hơi– Máy lạnh– Radio,USB…
•

Tổng trọng tải cho phép đầu kéo Daewoo theo tiêu chuẩn nhà sản xuất: 66.070 kg

•

Tổng trọng tải cho phép đầu kéo Daewoo theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam : 38.700 kg

•

Kích thước đầu kéo Daewoo (m): (D x R x C) 6,925 x 2,495 x 2,915mm

•

Trọng lượng bản thân xe: 8,800 kg

– Đồng hồ hiển thị kỹ thuật số
– Hệ thống tuần hoàn nhiệt ( trong các xe xuất khẩu qua miền nhiệt đới )
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– Cản bảo vệ phía sau
– Hệ thống nâng hạ kính cửa sổ tài và phụ được khóa chung nhau khi khóa một trong 2 bên
– Còi báo động khi lùi xe
– Hai đèn lù
i– Khóa cửa tự động
– Tem xe 2 bên
– Thảm lót chân bằng cao su
– Ghế hơi bên tài
– Kính che nắng cabin
– Mâm xe được mạ bạc
– Ốp gỗ (giả)
– Đèn sương mù
– Đèn mui(nằm trên kính che nắng)
– Lốp dự phòng
– Thùng đồ nghề
– Cabin chỉnh điện
– Chìa khóa thông minh điều khiển từ xa
– Thùng dầu nhôm

Nhân Viên Dịch Vụ Bảo Hành Kỹ Thuật Cao, chuyên nghiệp, được đào tạo chuyên sâu từ kĩ sư hàn quốc.
• BẢO HÀNH: BẢO HÀNH định kì theo 24 tháng hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào đến trước, thông qua các
Công ty đại diện bảo hành, cung cấp phụ tùng và dịch vụ sau bán hàng cho nhà sản xuất Daewoo truck tại các
đại lý ủy quyền việt nam.
• Ngoài ra còn có dịch vụ bảo hành sửa chữa lưu động ( A/S Mobile ) khi khách hàng có nhu cầu với đội ngũ
kỹ sư lành nghề được đào tạo bởi các chuyên gia của nhà máy Daewoo, sãn sàng linh động theo thời gian, từ
nhà máy deawoo đề ra.
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