
Xe t?i IZ65 thùng ?ông l?nh 2.5 t?n và 3.5 t?n giá t? 420 tri?u
 

IZ65 thùng ?ông l?nh

  

iz65 thung dong lanh, xe dong lanh 2t5, xe tai thung dong lanh 3t5, iz65, gia xe dong lanh 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Kính th?a quý khách hàng, Nh?m ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng xe t?i thùng ?ông l?nh 2.5 t?n và 3.5 t?n, S?n ph?m xe t?i IZ65 thùng ?ông l?nh ???c
ra m?t th? tr??ng, m?c giá c?nh tranh, ch?t l??ng cao, r?t mong nh?n ???c s? quan tâm c?a quý khách.

Xe t?i IZ65 Thùng ?ông l?nh Lamberet ???c s?n xu?t l?p ráp theo thi?t k? và công ngh? c?a t?p ?oàn Lamberet (Pháp) ??m b?o thùng chách
nhi?t t?i ?u nh?t, ch?u l?c t?i và l?c va ??p t?t m?c dù tr?ng l??ng nh? h?n các thùng l?nh có k?t c?u b?ng kim lo?i khác.
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Giá xe t?i IZ65 thùng ?ông l?nh ???c ?óng t? xe chassis IZ65 giá t? 450 tri?u ch?a thùng, quý khách có nhu c?u báo giá chính xác c?nh
tranh vui lòng g?i 0937.23.28.29 - Ph?m ??t hân h?nh ph?c v? quý khách.

?u ?i?m c?a Thùng ?ông l?nh Lamberet ???c l?p ráp t? các t?m pa nô composite r?i ch?ng ?n mòn, ch?ng bám khu?n, d? v? sinh, d? s?a ch?a,
b?n b? theo th?i gian.

Vi?c l?a ch?n s?n ph?m xe t?i v?i t?i tr?ng 2.5 t?n ho?c 3.5 t?n thùng ?ông l?nh r?t phù h?p v?n t?i ??i v?i các m?t hàng nh? rau c? qu?, th?y h?i
s?n, th?t, kem, s?a chua… nói riêng và các lo?i th?c ph?m nh?y c?m v?i ?i?u ki?n môi tr??ng khác nói chung khi v?n chuy?n phân ph?i t? n?i này
??n n?i khác c?n ?? l?nh ?? gi? nguyên ???c giá tr? ch?t l??ng. Vi?c ??m b?o ?? l?nh thích h?p, thùng l?nh c?a xe ?òi h?i ph?i ??m b?o v? tính
?n ??nh c?a nhi?t ??, v? ch?t l??ng c?a b? ?i?u hòa, ?? b?n c?a k?t c?u thùng xe c?ng nh? yêu c?u v? tính th?m m?... và giá thành xe t?i iz65
thùng ?ông l?nh t?i ?u và ?? an toàn b?n b? luôn ???c ??m b?o.

M?t chi?c xe t?i ch? hàng ?ông l?nh ?áp ?ng ???c nh?ng yêu c?u nêu trên ?ó là s?n ph?m xe t?i IZ65 thùng ?ông l?nh v?i hai t?i tr?ng tiêu chu?n
3 t?n và 2 t?n giá thành h?p d?n ?áng ?? quý khách l?a ch?n.

Ngo?i th?t IZ65 ?ông l?nh Xe t?i thùng ?ông l?nh IZ65 (3T5) nh?p kh?u v?i thi?t k? ?u vi?t kính chi?u h?u ???c thi?t k? h? tr? t?i ?a kh? n?ng
quan sát góc mù phía tr??c và bao quát phía sau, chùm ?èn pha kép x?p ch?ng t?ng kh? n?ng chi?u sáng tuy?t v?i k?t h?p c?m ?èn xi nhan và
?èn s??ng mù giúp xe ??t ???c ?? an toàn cao trong m?i ?i?u ki?n v?n hành. L??i t?n nhi?t phía tr??c cabin ??u IZ65 (3 t?n 5) ???c m? Crom
sáng thoáng và ??p m?t. G??ng chi?u h?u tính h?p s?y g??ng.

Ch?t li?u thùng xe ?ông l?nh

- K?t c?u sàn xe: G?m nhi?u l?p bao g?m k?t c?u ch?u l?c ?à ngang làm b?ng g? d?u ph? Composit, ?à d?c là thép m? k?m hình ch? Z. Liên k?t
gi?a ?à d?c, ?à ngang là các Bulon thép và bass ch?ng xô. T?t c? mang l?i k?t c?u ch?u l?c b?n v?ng, ch?u ???c t?i tr?ng cao.

- L?p cách nhi?t Foam PU L?p cách nhi?t sàn xe bao g?m 3 l?p: Inox (m?t trên) - Foam PU - Inox (m?t d??i) ch?n sóng ho?c Inox ph?ng. ??m
b?o cách nhi?t hoàn h?o cho sàn thùng xe, ?em l?i ?? ch?c ch?n c?a sàn.

- Liên k?t sàn xe v?i Chassis: B?ng các bu lông c??ng l?c hình ch? U, bass s?t gia c? và liên k?t ch?ng xô d?c , xô ngang t?o nên k?t c?u ch?c
ch?n gi?a thùng xe và chassi xe.

V? thùng bao quanh và nóc thùng xe ?ông l?nh - K?t c?u bao g?m 4 l?p: + L?p ngoài cùng (vách ngoài): Composit ho?c tôn s?n t?nh ?i?n ho?c
nhôm ... + L?p c?t : L?p c?t bên trong bao g?m k?t c?u khung x??ng ch?u l?c nh?m ??m b?o s? ch?c ch?n cho thùng xe khi ch? ??y t?i. + L?p
cách nhi?t: L?p cách nhi?t dày t? 50mm ??n 100 mm b?ng Foam PU ?em l?i ?? cách nhi?t t?t nh?t ? nhi?u m?c nhi?t ?? khác nhau. + L?p trong
cùng (vách trong): Là Composit ho?c nhôm ho?c Inox ho?c tôn s?n t?nh ?i?n tùy theo yêu c?u c?a khách hàng.

K?t c?u c?a thùng

- Khung c?a hông và c?a sau ch?n ??nh hình b?ng inox 304 x 1.5 mm ??m b?o ?? kín, ?? th?m m?.

- Cánh c?a ???c làm b?ng v?t li?u Composite, foam PU, h?p k?m, bass s?t gia c?.
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- B?n l?: m?i cánh có 3 b?n l? ki?u Container, khóa C?a b?ng tay khóa h?p.

- Cánh c?a ???c làm b?ng gio?ng màu ?en ??m b?o ?? kín, ?? th?m m?.

Các ph? ki?n khác Ch?n bùn, c?n hông ?p b?ng Composite.

Thanh d?c, thanh ??ng b?ng inox 201 x1.2mm ch?n ??nh hình.

C?n sau kiêm b?c lên xu?ng làm b?ng thép h?p 50x100.

H? th?ng chi?u sáng Công ngh? ?èn LED hi?n ??i ?em l?i ánh sáng tr?ng và ti?t ki?m ?i?n.

H? th?ng ?i?u hòa l?p trong thùng xe ?ông l?nh hi?n ??i.

Xe t?i 3,5 t?n IZ65 thùng ?ông l?nh: v?i thi?t k? r?ng rãi v?i nhi?u ti?n nghi cao c?p: Taplo vân gi? g?, Âm thanh v?i ??u ??a CD giúp tài x? gi?i
trí trên m?i th?i ?i?m, h? th?ng ?i?u hòa công su?t cao, ??ng h? hi?n th? ?a ch?c n?ng, gh? ng?i tho?i mái v?i ?ai an toàn, tay lái tr? l?c ?i?n
mang l?i c?m giác lái nh? khi ?i t?c ?? th?p và chính xác ch?c ch?n ? t?c ?? cao.

Màn hình hi?n th? nhi?t ?? ?ông l?nh trên xe t?i 3 t?n 5 IZ65 giúp cho vi?c ki?m soát nhi?t ?? trong thùng xe tr? nên d? dàng h?n bao gi? h?t.

H? th?ng ?i?u hòa l?p trong thùng xe ?ông l?nh:

- Tùy t?ng m?t hàng quý khách chuyên ch? và yêu c?u nhi?t ?? c?a hàng ?ông l?nh là gì, các h? th?ng máy l?nh s? ???c l?p ??t khác nhau.

- ??i v?i thùng xe ?ông l?nh: 

+ Ch? gia c?m nh? gà con, v?t con, gà gi?ng : Nhi?t ?? 18 - 25 ??

+ Thùng ?ông l?nh s?a chua, yaourt : Nhi?t ?? t? +6 ??

+ Thùng xe ?ông l?nh ch? hàng nông s?n, rau c?, rau s?ng ?à L?t: Nhi?t ?? + 5 ??n 10 ?? 

+ Thùng ?ông l?nh ch? kem, ?á : Nhi?t ?? b?o qu?n -18 ??

+ Thùng ?ông l?nh ch? h?i s?n tôm cua cá gh?.., th?t ?ã ?ông l?nh gà ?ông l?nh, th?t bò, heo ?ông l?nh ... : Nhi?t ?? b?o qu?n -18 ??

Không ch? ??n thu?n là chi?c xe t?i b?n mu?n có, tr??c khi tính toán vi?c l?p thùng xe lo?i nào, b?n nên cân nh?c v? m?c ?ích s? d?ng c?a chi?c
xe là gì. Xe s? ch? gì, ?i l?i trên tuy?n ???ng bao xa, ch?t l??ng ???ng xá nh? th? nào? ?ây là nh?ng y?u t? chính ?? chi?c xe có th? ph?c v? b?n
t?t nh?t. Khai thác ???c 100% kh? n?ng v?n hành m?t chi?c xe là cách t?t nh?t ?? ti?t ki?m chi phí c?a b?n.
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Thông s? k? thu?t thùng ?ông l?nh xe t?i iz65
H?ng m?c Quy cách TIÊU CHU?N
Kích th??c bao xe Dài x R?ng x Cao (mm) 6.185 x 2.100 x 2.950
Kích th??c lòng thùng Dài x R?ng x Cao (mm) 4.170 x 1.870 x 1.860 mm
Khung sàn thùng Khung d?m: Thép h?p Thép tiêu chu?n

Lót thùng  (Thép SUS201 ho?c nhôm; cách
nhi?t 60mm; G? 4.8mm)

d?y 65mm

Sàn inox 304 -1,2mm ch?n sóng Chi?u cao sóng 13mm
Thành thùng Tôn m? m?u 0,45mm ( bên trong) – panel

70mm – g? 2,7mm – tôn m? m?u 0,45mm
d?y 73mm

Nóc Tôn m? m?u 0,45mm ( bên trong) – panel
70mm – g? 2,7mm – nhôm h?p kim 0,6mm

d?y 73mm

Khung c?a và cách c?a ( sau và bên) Khung c?a thép SS400 – 3mm S?n m?u
Cánh c?a phía sau g?m 02 cánh m?i cánh có
02 l?p, cánh ???c m? sang 2 bên 

Cánh c?a bên g?m 01 cánh có 2 l?p, m? v?
phía sau

Bên ngoài: Tôn m? m?u 0,45mm – g? 15mm –
tôn m? m?u 0,45mm

Bên trong: Panel 50mm – tôn m? m?u 0,45mm
Liên k?t thùng Nhôm ??nh hình H?p kim nhôm
Ch?n d?c và ch?n bùn Thép h?p và thép t?m Thép tiêu chu?n
?èn ?èn và nút báo ??ng trong thùng 03 ?èn, 01 công t?c, 01 nút báo ??ng
Máy l?nh Thermal master T2500
Kh?i l??ng chuyên ch? 3400 kg

Nh?n xét

Th? sáu, 08 Tháng 2 2019 

So v?i dòng IZ49 ?ã ???c tung ra m?t, Xe IZ65 GOLD có thi?t k? c?i ti?n khác h?n so v?i phiên b?n ?ó.Ngo?i th?t thay ??i hoàn toàn v?i
Cabin ???c thi?t k? hình ch? nh?t, mang t?i v? h?m h? cho xe, và ?ây là ki?u cabin mà tài x? t?i Vi?t Nam r?t thích vì r?ng rãi, và t?m
quan sát r?ng.

Nguy?n Hoàng 
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