
Xe t?i Tera100
 

    Ch?a có ?ánh giá

Tera100, xe tai nhe 990kg, xe tai teraco, mua xe tera100

Chi ti?t s?n ph?m

THI?T K? DÀI NH?T PHÂN KHÚC CÙNG V?I KH?I ??NG C? M?NH M?

Teraco 100 ???c m?nh danh là lo?i t?i nh? v?i thùng xe dài nh?t phân khúc xe d??i 1 t?n: 2750mm, mang l?i hi?u qu? t?i ?u cho ho?t ??ng v?n
t?i c?a khách hàng. S? h?u kh?i ??ng c? Mitsubishi Technology b?n b? - hi?u su?t cao, khung s??n ch?c ch?n và kh? n?ng di chuy?n linh
ho?t trên m?i cung ???ng nông thôn hay ?ô th?.
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Thùng xe

Ra m?t cu?i tháng 10/2018, sau h?n 03 n?m chinh ph?c th? tr??ng xe th??ng m?i Vi?t Nam, ??n n?m 2021, TERA100 ?ã b?t phá thành công khi
có s? gia t?ng th? ph?n ?n t??ng và v??n lên v? trí Top 2 d?n ??u trong phân khúc xe t?i nh? d??i 1 t?n. TERA100 ??i di?n cho nh?ng thay ??i
mang tính tiên phong c?a Teraco Tr??ng L?c v?i mong mu?n ?em ??n cho khách hàng nh?ng tr?i nghi?m t?t nh?t so v?i giá ti?n mà quý khách
hàng b? ra.

T? n?m 2020, n?m b?t ???c xu h??ng c?a th? tr??ng, TERA100 ?a d?ng hóa các lo?i thùng khi nâng c?p t? 3 lo?i thùng c? b?n lên ??n 6 phiên
b?n thùng khác nhau: thùng kín, thùng l?ng, thùng mui b?t, thùng composite, thùng cánh d?i/cánh chim, thùng ben, nh?m ph?c v? t?t nh?t cho
nhu c?u v?n t?i c?a khách hàng. TERA100 ???c ?ánh giá có thi?t k? thùng hàng ??p, t? m?, ch?c ch?n v?i ch?t l??ng t?t. Riêng m?u lo?i thùng
cánh chim, TERA100 chi?m ?u th? v?i thi?t k? ??c ?áo, ??p, ti?n d?ng ???c r?t nhi?u khách hàng ?u tiên l?a ch?n.

 

 Hông xe

TERA 100 - TIÊN PHONG TRONG THI?T K?

M?t tr??c c?a TERA 100 ???c trau chu?t t? m? s?c nét k?t h?p v?i c?m ?èn Halogen tôn lên v? c?a m?t chi?c xe t?i nh? . G??ng chi?u h?u và
c?n tr??c v?i thi?t k? hi?n ??i ???c s?n cùng màu v?i thân xe nh? các dòng xe du l?ch. TERA 100 t? hào là m?u xe tiên phong trong thi?t k?
trong phân khúc xe t?i nh?, C?a s? ch?nh ?i?n an toàn và ti?n l?i h?n cho tài x? và hành khách v?i c? c?u ?i?u ch?nh nâng, h? và khoá c?a s?
b?ng ?i?n.
Tay lái tr? l?c t?o c?m giác nh? nhàng và chu?n xác ??n t?ng milimet giúp xe di chuy?n d? dàng h?n trên m?i cung ???ng.
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 Vô l?ng

Thân cabin ???c d?p t? thép h?p kim ch?t l??ng cao, bên ngoài c?a xe còn ???c d?p gân n?i ?? t?ng thêm ?? c?ng cáp cho thân xe, an toàn cho
ng??i lái.

 

??u cabin

Sau ?ây Tr??ng L?c s? báo giá chi ti?t t?ng m?u TERA 100 ???c bán t?i showroom:

Xe ??i 2021 s? tr? 8.000.000 vào giá
 

STT THÙNG GIÁ
1 Chassis ( xe không thùng ) 221.000.000 vn?
2 L?ng + 11 232.000.000 vn?
3 B?t + 19 240.000.000 vn?
4 Kín + 23 244.000.000 vn?
5 Cánh chim kín + 37/39 258.000.000 vn?
6 Composite + 34 253.000.000 vn?
7 Bán hàng l?u ??ng + 75 298.000.000 vn?

 

THÔNG S? K? THU?T

 

Kích T?ng th? Chi?u dài mm 4.480
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th??c &
tr?ng
l??ng

Chi?u
r?ng

mm 1.610

Chi?u caomm 1.890
Chi?u dài c? s? mm 2.900
V?t bánh xe Tr??c mm 1.360

Sau mm 1.360
Kho?ng sáng g?m xe mm 155
Tr?ng l??ng Tr?ng

l??ng b?n
thân

kg 940

Tr?ng
l??ng
toàn b?

kg 2.275

Bán kính quay vòng t?i thi?u m 6
??ng c? Nhãn hi?u ??ng c?  MITSUBI

SHI
TECH 

Ki?u ??ng c? TCI 4G13S1
Dung tích xy-lanh CC 1.299
Tiêu chu?n khí th?i Euro 4
???ng kính & hành trình pít-
tông

mm 71 x 82

T? s? s?c nén  10:01
Công su?t c?c ??i ps/rpm 92/6.000
Mô-men xo?n c?c ??i kg.m/rpm 109/4.800
Lo?i nhiên li?u  X?ng
Dung l??ng thùng nhiên li?u L 40
T?c ?? t?i ?a km/h 120

Chassis Lo?i h?p s?  MR513G
01

Ki?u h?p s?  S? sàn 5
s? ti?n. 1
s? lùi

T? s? truy?n ??ng
c?u sau

  5.286

H? th?ng treo Tr??c  ??c l?p,
gi?m
ch?n th?y
l?c

Sau  Nhíp lá
ph?
thu?c,
gi?m
ch?n th?y
l?c

Lo?i phanh Tr??c  ??a
Sau  Tang

Tr?ng
Lo?i vô-l?ng   Tr? l?c

?i?n
L?p xe Tr??c  175/70

R14
Sau  175/70

R14
L?p xe d?
phòng

 1

Trang b?
tiêu
chu?n

Ngo?i th?t Kính
chi?u h?u

 Cùng
màu v?i
thân xe

?èn chi?u
sáng phía
tr??c

 Halogen

N?i th?t Kính ch?n
gió

 Có

C?a s?  C?a s?
ch?nh
?i?n

Khóa c?a  Khóa tay
S? ch? Ng??i 2
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ng?i
?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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       5 / 5

http://www.tcpdf.org

