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Chi ti?t s?n ph?m

Xe t?i Tera240S thùng mui b?t

Gi?i thi?u v? Xe t?i Tera240S thùng mui b?t

Chi ti?t s?n ph?m Xe t?i Tera240S thùng mui b?t:

S?n ph?m tera 240s thùng mui b?t trang b? ??ng c? euro 4 m?i m?nh m?, ti?t ki?m nhiên li?u, thân thi?n môi tr??ng.

Th?u hi?u mong mu?n và nhu c?u v?n t?i c?a khách hàng, Công ty TNHH Daehan Motors ?ã nghiên c?u, phát tri?n cho ra ??i phiên b?n s?n
ph?m xe t?i nh? TERA 240S & TERA 240L, n?i b?t v?i thi?t k? thùng hàng ?a d?ng, d? dàng ?áp ?ng m?i nhu c?u v?n t?i hàng hoá c?a khách
hàng. 

S?n ph?m ???c ??c bi?t trang b? ??ng c? Isuzu tiêu chu?n Euro4 m?nh m?, ti?t ki?m nhiên li?u, b?n b? và thân thi?n v?i môi tr??ng. H?n th? n?a
là thi?t k? cabin hi?n ??i, r?ng rãi, trang b? ti?n nghi v??t tr?i cùng kích th??c thùng thi?t k? t?i ?u cho nhu c?u chuyên ch? hàng hóa ?a d?ng c?a
khách hàng.

Cách v?n hành xe tera 240S thùng mui b?t

 

B?ng thông s? k? thu?t xe t?i tera 240 thùng mui b?t

Thông s? k? thu?t xe t?i Daehan Teraco Tera 240s 2.4 t?n thùng mui b?tLo?i xe Xe ô tô t?i thùng mui b?t
S? lo?i Teraco Tera 240s 2018
S? ch? ng?i 03 ng??i
Thông s? v? kích th??c (mm)
Chi?u dài t?ng th? Dài x R?ng x Cao 5,940 x 1,825 x 2,290
Chi?u dài c? s? 3,350
V?t bánh xe Tr??c 1,486

Sau 1,400
Kho?ng sáng g?m xe 200
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Bán kính quay vòng t?i thi?u (m) 7
Thông s? v? tr?ng l??ng xe t?i Tera 240s (kg)
Tr?ng l??ng xe Cabin chassis 1,950
??ng c? xe t?i Tera 240s
Ki?u ??ng c? Isuzu
Lo?i ??ng c? JE493ZLQ4(TCI)
Dung tích xy-lanh 2,771
Tiêu chu?n khí th?i Euro IV
???ng kính & hành trình pít-tông 93 x 102
T? s? s?c nén  17.2:1
Công su?t c?c ??i ps/rpm 78/3400
Mô-men xo?n c?c ??i kg.m/rpm 257/2000
H? th?ng nhiên li?u B?m phun
Dung l??ng thùng nhiên li?u (lít) 70
T?c ?? t?i ?a (km/h) 97,7
Cabin chasis – H?p s?
Lo?i h?p s? 5MTI260J
Ki?u h?p s? S? sàn 5 s? ti?n 1 s? lùi
T? s? truy?n ??ng c?u sau  5.857
H? th?ng treo Tr??c Ph? thu?c, nhíp 8 lá, gi?m ch?n th?y l?c

Sau Ph? thu?c, nhíp 8 lá, gi?m ch?n th?y l?c
Lo?i phanh Tr??c Tang Tr?ng, d?n ??ng th?y l?c, tr? l?c chân

không
Sau Tang Tr?ng, d?n ??ng th?y l?c, tr? l?c chân

không
Lo?i vô-l?ng Tr? l?c th?y l?c
L?p xe Tr??c 6.50-16

Sau 6.50-16
L?p xe d? phòng 1

Trang thi?t b? xe t?i nh? Tera 240s
Ngo?i th?t C?n hông - sau  Có

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

C?a s? Kính c?a s? ch?nh ?i?n
Khóa c?a ?i?u khi?n, Khóa trung tâm
Chìa khóa Chìa khóa ?i?u khi?n t? xa
Gh? ng?i Simili
?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

N?i th?t tera 240s

Ti?n nghi cao c?p ???c trang b? trên xe t?i Daehan 240s bao g?m:

 – Tay lái tr? l?c giúp ?i?u h??ng d? dàng ngay c? khi xe ?ang ch?y hay ??ng yên. Vô l?ng g?t gù phù h?p v?i t? th? lái c?a t?t c? tài x?.

– Tera 240S ???c Daehan trang b? máy l?nh theo xe, m?t ?i?u r?t c?n thi?t khi tài x? ph?i làm vi?c trong ?i?u ki?n th?i ti?t r?t khó ch?u c?a mi?n
nhi?t ??i nh? Vi?t Nam

Cabin xe r?ng nh?t so v?i các lo?i xe cùng phân khúc, d? ch? cho 3 ng??i ng?i tho?i mái. góc l?i phía sau giúp tài xe ngã gh? r?t thu?n ti?n, góc
ngã l?n

H? th?ng kính ch?nh ?i?n v?i khóa c?a trung tâm ?i?u khi?n t? xa.

B?ng ?ông h? ?i?n t? v?i ??y ?? thông s? giúp ch? xe qu?n lý t?t tình tr?ng xe.
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Ngo?i th?t xe t?i 240s thùng mui b?t

 

T?i sao l?i mua xe t?i Teraco t?i xe t?i Teraco Tr??ng L?c

-         Xe nh?p kh?u tr?c ti?p, xe l?p ráp chính hãng m?i 100% 

-         Xe luôn m?i 100% h? tr? mua tr? góp th? th?c nhanh g?n nh?t 

-         Giá c? c?nh tranh trên c? n??c, th? t?c mua bán nhanh g?n, thu?n ti?n, g?i là có xe 

-        T? v?n mi?n phí các th? t?c cho khách hàng c?ng nh? m?i th?c m?c, h? tr? m?i th? t?c mua tr? góp qua ngân hàng lên t?i 80% giá tr? xe
v?i lãi xu?t ?u ?ãi, ch? c?n cung c?p ?? h? s? là mang xe v? nhà 

-         H? tr? ??ng ký, ??ng ki?m, cà s? khung, s? máy, g?n bi?n, và các th? t?c khác m?t cách nhanh chóng nh?t 

 Khi ??n v?i xe t?i Teraco Tr??ng L?c, Quý khách s? hài lòng v?i : 

 1.      Giá c? h?p lý – Ch?t l??ng ??m b?o – Th? t?c nhanh và ??n gi?n. 

 2.      Th? t?c vay v?n ??n gi?n, nhanh g?n v?i lãi su?t ?u ?ãi th?t (Vay t?i 70% – 80% tr? giá xe). 

 3.      Phong cách ph?c v? chuyên nghi?p cu? ??i ng? CB – CNV trình ?? tay ngh? cao, nhi?t tình luôn sãn sàng vì l?i ích c?a khách hàng . 

 4.      Ph? tùng chính hãng 

 5.      D?ch v? b?o hành b?o d??ng chuyên nghi?p 

 6.      D?ch v? ??ng ký, ??ng ki?m, c?i t?o ?óng thùng …. 

Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? ???c giá c? t?t nh?t và nh?ng khuy?n mãi m?i nh?t t?i khách hàng
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