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Chi ti?t s?n ph?m

Tera 100 thùng ?ông l?nh

Gi?i thi?u v? Tera 100 thùng ?ông l?nh

Chi ti?t s?n ph?m Tera100 thùng ?ông l?nh:

Xe t?i Hyundai 1 t?n ?ông l?nh Daehan Teraco Tera 100 v?i máy l?nh ?? âm 15 ??, thùng dài 3.6m thích h?p ch?y các cung ???ng ng?n, h?p.

Thông s? k? thu?t Tera 100 thùng ?ông l?nh xe t?i Daehan 1T Teraco 1 T?nLo?i xe Xe ô tô t?i thùng ?ông l?nh
Mã hi?u s?n ph?m Tera 100
S? ch? ng?i 03 ch?
Thông s? v? kích th??c (mm)
Kích th??c t?ng th? Rài x R?ng x Cao 5,650 x 1,785 x 2,100
Chi?u dài c? s? 3,000
V?t bánh xe Tr??c 1,505

Sau 1,380
Kho?ng sáng g?m xe 243
Bán kính quay vòng t?i thi?u (m) 6.6
Thông s? v? tr?ng l??ng (kg)
Tr?ng l??ng xe Cabin chassis -
Thùng l?ng Tr?ng l??ng b?n thân -

T?i tr?ng -
Tr?ng l??ng toàn b? -

??ng c? xe Tera 100
Ki?u ??ng c? 4D56
Lo?i ??ng c? D4BB(NA)
Dung tích xy-lanh (cc) 2,607
Tiêu chu?n khí th?i Euro IV
???ng kính & hành trình pít-tông (mm) 91.1 x 100
T? s? s?c nén 22:1
Công su?t c?c ??i ps/rpm 79/4,000
Mô-men xo?n c?c ??i kg.m/rpm 17/2,200
H? th?ng nhiên li?u B?m phun
Dung l??ng thùng nhiên li?u 80
T?c ?? t?i ?a (km/h) 110
Chassis - H?p s?
Lo?i h?p s? RT10
Ki?u h?p s? S? sàn 5 s? ti?n 1 s? lùi
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T? s? truy?n ??ng c?u sau 4.875
H? th?ng treo Tr??c Nhíp lá ph? thu?c

Sau Nhíp lá ph? thu?c
Lo?i phanh Tr??c ??a

Sau Tang Tr?ng
Lo?i vô-l?ng  Tr? l?c d?u
L?p xe Tr??c 6.50-15

Sau 5.50-14
L?p xe d? phòng 1+1

Trang thi?t b? trên xe t?i 1 t?n Teraco 100
Ngo?i th?t C?n hông & sau Có

?èn pha Projector
N?i th?t Kính ch?n gió Có

C?a s? C?a s? ch?nh ?i?n
Khóa c?a Khóa tay
Chìa khóa Chìa khóa ?i?u khi?n t? xa
Gh? ng?i B?c da
S? ng??i ???c phép ch? 3
?i?u hòa không khí Trang b? tiêu chu?n theo xe

Ch?c n?ng an toàn ?èn s??ng mù tr??c Có
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