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    Ch?a có ?ánh giá

Chi ti?t s?n ph?m

V?i chi?n l??c m? r?ng d?i s?n ph?m ?? ph?c v? t?t h?n cho nhu c?u th? tr??ng, Daehan Motors ti?p t?c ra m?t 02 dòng xe m?i - Tera190SL và
Tera345SL ? phân khúc t?i tr?ng 1.9T & 3.49T, s? h?u thi?t k? thùng siêu dài lên ??n 6m2, dành riêng cho khách hàng c?n chuyên ch? các hàng
hóa ??c bi?t có kích th??c dài & c?ng k?nh.

M?nh m?, b?n b?, ti?t ki?m nhiên li?u

S? h?u ??ng c? Isuzu, máy d?u 4 xy-lanh dung tích 2,7 lít, Tera190SL và Tera345SL ??t công su?t 106 mã l?c t?i vòng tua máy 3.400
vòng/phút, mô-men xo?n c?c ??i 257 Nm t?i 2.000 vòng/phút, k?t h?p nh?p nhàng cùng h?p s? sàn 5 c?p LC5T28ZB2Q07, giúp xe v?n hành êm
ái và b?n b?. Xe ???c thi?t k? v?i t? s? truy?n c?u sau 6.142 ??t hi?u qu? t?i ?a trong vi?c h? tr? xe leo d?c khi có t?i m?t cách d? dàng và ti?t
ki?m nhiên li?u, phù h?p v?i ?i?u ki?n ???ng xá c?a Vi?t Nam.

Ngoài ra, nh?m t?i ?u hóa kh? n?ng ch? hàng và ?n ??nh khi v?n hành, Tera190SL và Tera345SL ??u ???c trang b? h? th?ng treo tr??c/sau ph?
thu?c và h? th?ng nhíp lá bao g?m 6 lá nhíp tr??c và 9 lá nhíp sau k?t h?p thêm 5 lá nhíp ph?, giúp t?ng kh? n?ng ?n ??nh thân xe, ??m b?o s?
êm ái khi ch? hàng ??c bi?t là khi có t?i n?ng.

Tera190SL và Tera345SL còn ???c trang b? phanh khí x?, h? tr? phanh khi xu?ng d?c ??m b?o an toàn và t?ng tu?i th? phanh chính, t?n d?ng
t?i ?a hi?u qu? v?n hành c?a xe.

Thùng dài ?u vi?t, chuyên ch? s?n ph?m kích th??c dài

Thi?t k? thùng dài 6.2m ?u vi?t c?a Tera190SL và Tera345SL là y?u t? mà khách hàng quan tâm hàng ??u khi ch?n dòng xe này.

Thùng xe Tera190SL và Tera345SL ???c thi?t k? chuyên bi?t ?? chuyên ch? các s?n ph?m kích th??c dài, c?ng k?nh nh? ?ng n??c, ?ng thép,
v?t li?u xây d?ng, b?n n??c, bình n?ng l??ng m?t tr?i. Có th? nói, kích th??c thùng ???c thi?t k? t?i ?u v?i v?t li?u ch?t l??ng cao t?o nên nh?ng
thùng hàng ch?c ch?n, b?n b? v?i không gian ch? hàng vô cùng r?ng rãi và hi?u qu?.

Nh?n ?? phóng to ?nh
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Tera190SL và Tera345SL - Chuyên gia v?n chuy?n các hàng hoá kích th??c dài 

Daehan Motors cung c?p ?a d?ng các lo?i thùng nh? thùng mui b?t, thùng kín, thùng l?ng giúp khách hàng d? dàng l?a ch?n s?n ph?m phù h?p
v?i nhu c?u chuyên ch? nhi?u lo?i hàng hóa và m?c ?ích s? d?ng khác nhau t?i m?i khu v?c.

Thi?t k? sang tr?ng, ti?n d?ng

Gi?ng nhau v? thi?t k?, khác bi?t t?i tr?ng, hai m?u xe t?i Tera190SL và Tera345SL s? h?u di?n m?o ?n t??ng v?i cabin ??u vuông c?ng cáp, m?t
ca-l?ng ???c m? crôm th?ng ??ng b?t m?t, kèm c?m ?èn pha halogen kích th??c l?n t?o nên m?t t?ng th? sang tr?ng, tinh t? hài hòa nh?ng c?ng
không kém ph?n m?nh m? thu hút ng??i nhìn. Ngoài ra, kích c? ?èn pha và ?èn h?u c? l?n giúp t?i ?u hi?u su?t chi?u sáng, t?ng kh? n?ng nh?n
di?n và ??m b?o an toàn khi di chuy?n vào ban ?êm ho?c tr?i m?a.

Nh?n ?? phóng to ?nh

Thi?t k? cabin ??u vuông, m?t ca-l?ng ???c m? crôm th?ng ??ng b?t m?t 

 

Nh?n ?? phóng to ?nh

Tera190SL và Tera345SL s? h?u c?m ?èn pha halogen kích th??c l?n ??y tinh t? 

Tera190SL s? h?u kích th??c t?ng th? v?i chi?u dài x r?ng x cao l?n l??t là 7.900mm x 2.100 mm x 3.030mm. M?u Tera345SL kích th??c t??ng
t? nh?ng chi?u cao nh?nh h?n ?ôi chút, ? m?c 3.040 mm. C? hai ??u có chi?u dài c? s? 4.500mm, kho?ng sáng g?m 210mm và bán kính vòng
quay t?i thi?u 9m. Xe ?i kèm la-z?ng 16 inch, l?p Casumina quen thu?c t?i th? tr??ng Vi?t Nam.

Trang b? hi?n ??i, mang ??n tr?i nghi?m m?i cho ng??i dùng

Tera190SL và Tera345SL ???c trang b? màn hình c?m ?ng 7 inch ? khoang lái, v? trí này c?ng là n?i hi?n th? hình ?nh t? camera phía sau, giúp
vi?c lùi xe d? dàng và an toàn h?n, ?ây là m?t ?i?m c?ng r?t l?n cho s?n ph?m c?a Daehan Motors vì ? các dòng xe khác cùng phân khúc và t?m
giá khó có th? tìm th?y tính n?ng này. Bên c?nh ?ó, c?a kính ch?nh ?i?n, vô-l?ng g?t gù ?i?u ch?nh nhi?u v? trí cho phù h?p v?i th? tr?ng và
chi?u dài tay c?a các tài x?, góp ph?n t?o nên ??c tr?ng c?a Tera190SL và Tera345SL.

Nh?n ?? phóng to ?nh

Tera190SL và Tera345SL trang b? màn hình c?m ?ng 7 inch và camera lùi, h? tr? tài x? ?i?u khi?n xe an toàn h?n 

Không gian khoang lái ???c s?p x?p thông minh, ti?n nghi, giúp tài x? d? dàng th?c hi?n các thao tác trong xe. Gh? n? ôm l?ng màu sáng và có
th? ngã 45 ??, mang ??n c?m giác tho?i mái cho tài x? khi di chuy?n trên ???ng. ?i?u hòa ???c trang b? tiêu chu?n theo xe v?i các khe gió ?i?u
hòa ?p vi?n kim lo?i n?i b?t. Bên c?nh h?c ch?a ?? bên gh? ph? th??ng th?y trên các dòng xe khác, khu v?c tr?n xe trên gh? lái còn ???c trang
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b? thêm 01 h?c ch?a ?? ti?n l?i, thu?n ti?n cho vi?c c?t gi? tài li?u, v?t d?ng cá nhân c?a tài x?.

Nh?n ?? phóng to ?nh

Không gian khoang lái ???c s?p x?p thông minh, ti?n nghi 

 

Nh?n ?? phóng to ?nh

Gh? n? ???c thi?t k? ôm l?ng, có th? ngã 45 ??, giúp các bác tài tho?i mái khi di chuy?n trên ???ng 

T?i tr?ng linh ho?t - hi?u qu? t?i ?a 

??c bi?t, v?i t?i tr?ng 1.9 t?n và t?ng t?i tr?ng d??i 5 t?n, Tera190SL là gi?i pháp t?i ?u cho tài x? khi c?n m?t chi?c xe dài, r?ng và có kh? n?ng
l?u thông vào trong thành ph?. ??i v?i Tera345SL t?i tr?ng 3.49 t?n, nh?ng chuy?n chuyên ch? hàng t?i khu v?c ngo?i thành và các t?nh là m?t
kho?n ??u t? ?áng ti?n khi không b? gi?i h?n v? t?i tr?ng, v?n chuy?n ???c nhi?u hàng hóa h?n mang l?i l?i ích kinh t? cao h?n.

Tera190SL và Tera345SL hi?n có m?t trên th? tr??ng Vi?t Nam v?i giá bán c?nh tranh và ???c ra m?t v?i hai màu ngo?i th?t c? b?n: xanh d??ng
và tr?ng.
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