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    Ch?a có ?ánh giá

Chi ti?t s?n ph?m

XE T?I TERACO THÙNG L?NG T?I TERACO TR??NG L?C

Xe t?i Teraco thùng l?ng là dòng xe t?i nh? ???c thi?t k? v?i ph?n thùng h? ? phía trên, không có ph?n khung ?? ph? b?t và có ph?n n?p l?ng ?
2 bên và ph?n ?uôi xe. Do thi?t k? vô cùng ??c bi?t nên dòng xe này ???c r?t nhi?u cá nhân và doanh nghi?p nh? s? d?ng trong kinh doanh v?n
chuy?n nh?: d?ch v? chuy?n nhà, ch? hàng hóa n?i b?, v?n chuy?n các m?t hàng nh?: S?t t?m, s?t cây, ?ng n??c, dây ?i?n, các lo?i v?t li?u xây
d?ng…

Ngoài chuyên ch? hàng hóa, thì xe t?i Teraco thùng l?ng còn có nhi?u ??c ?i?m n?i b?t khác khi?n ng??i mua mu?n ??u t? mua xe nh?:

- C?u t?o ti?n l?i cho vi?c b?c d? hàng hóa:Lo?i xe này có tính thông thoáng cao, k?t h?p cùng khung b?ng có th? m?,?óng m?t ti?n l?i
nên vi?c b?c x?p hàng lên xe khá nhanh chóng và d? dàng.
- Nhanh chóng, ??n gi?n h?n khi v?n chuy?n:S? d?ng xe khi v?n chuy?n s? giúp th?i gian b?c x?p di?n ra nhanh chóng và ??n gi?n h?n.
Thay vì s? d?ng xe có thùng b? gi?i h?n không gian nh? xe t?i thùng kín ho?c r?t m?t th?i gian ?? m? toàn b? mui ph? bên trên nh? xe t?i
thùng mui b?t.
- C?i t?o nhanh chóng – s?a ch?a, thay thùng ti?n l?i:Do c?u t?o thùng l?ng khá ??n gi?n nên ch? xe khi mu?n c?i t?o thùng xe c?ng s?
d? dàng h?n.
- Giá c? ph?i ch?ng:Do không s? d?ng nhi?u v?t li?u làm thùng nh? các ki?u xe khác nên xe thùng l?ng có giá r? h?n nhi?u so v?i các
lo?i thùng khác.
- B?o hành: 2 n?m ho?c 100.000 km ??u tiên tùy theo ?i?u ki?n nào ??n tr??c
- H? th?ng các trung tâm b?o hành và bão d??ng c?a Teraco trên toàn qu?c.
- Ph? tùng thay th?: luôn luôn s?n có t?i b?t k? ??i lý ho?c Trung tâm b?o trì ?y quy?n c?a Teraco.

Teraco Tr??ng L?c có nhi?u xe t?i Teraco thùng l?ng v?i nhi?u lo?i t?i tr?ng cho quý khách l?a ch?n t? 990kg ??n 3.5 t?n.

1. Xe t?i Teraco 100 thùng l?ng: Thùng dài 2m8 t?i 990kg, 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?. Không ch? v?n hành m?nh m? xe t?i Teraco 100còn s?
h?u thùng dài v?i bán kính quay vòng t?i ?u, cabin thi?t k? cho góc quan sát r?ng giúp ng??i lái quan sát và v?n hành d? dàng. V?i nh?ng thi?t k?
??t phá và tinh t? trong c? n?i th?t và ngo?i th?t, xe t?i Teraco 100 mang l?i nghi?m hoàn h?o cho ng??i lái. Phân khúc xe t?i nh? d??i 1 t?n,
xe t?i Teraco 100 x?ng ?áng là s? ??u t? thông minh c?a b?n.
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Xe T?i Teraco 100, Thùng L?ng, T?i 990kg, thùng dài 2m8

2. Xe t?i Teraco 150/180 thùng l?ng: V?i t?i tr?ng 5 t?n/ 1.8 t?n, thi?t k? hi?n ??i, m?nh m?, trang b? n?i th?t ti?n nghi, thi?t k? thùng hàng l?n,
chi?u dài thùng lên ??n 3m3, ??ng c? diesel ti?t ki?m nhiên li?u cùng giá c? c?nh tranh, Xe t?i Teraco 150/180 x?ng ?áng là l?a ch?n t?i ?u c?a
các bác tài.

Xe t?i Teraco 150/180, Thùng l?ng, T?i 1.5 T?n và 1.8 T?n, thùng dài 3m3

3. Xe t?i Teraco 190SL/345SL: phân khúc 1.9 t?n và 3.5 t?n 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. 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… mà các dòng xe khác
cùng t?i tr?ng không th? chuyên ch? ???c v?i chi?u dài thùng ng?n h?n. 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?.
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Xe T?i Teraco 190SL/345SL, Thùng L?ng, T?i 1,9 T?n và 3,5 t?n, thùng dài 6m2

Khi l?a ch?n ???c m?t chi?c xe t?i thùng l?ng ch?t l??ng t?t, giá r?, ?úng th?i ?i?m s? mang ??n hi?u qu? công vi?c t?ng cao g?p nhi?u l?n. Vì
v?y, xe t?i Teraco thùng l?ng là l?a ch?n hàng ??u cho khách hàng ? phân khúc xe t?i nh?.

Kính m?i quý khách tr?i nghi?m s?n ph?m t?i:  TERACO TR??NG L?C BÌNH D??NG

?C: 37/6 QL 13, Khu Ph? Tây - P.V?nh Phú - Tp Thu?n An - Bình D??ng.

Hotline: 0938 468 539
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