
Xe ben Daewoo 3 chân 15 t?n 10 kh?i - Novus SE K4DEF - Siêu b?n
 

Xe ben Daewoo 3 chân 15 t?n 10 kh?i

  

                      1 / 12

https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/xe-ben-daewoo-3-chan-15-tan-10-khoi_4.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/xe-ben-daewoo-3-chan-15-tan-10-khoi_2.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/xe-ben-3-chan-daewoo-15-tan_3.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/xe-ben-3-chan-daewoo-15-tan_10.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/xe-ben-3-chan-daewoo-15-tan_5.jpg


Xe ben Daewoo 3 chân 15 t?n 10 kh?i - Novus SE K4DEF - Siêu b?n
 

xe ben daewoo 3 chan, xe ben 3 chan daewoo, xe ben 10 kh?i, xe ben 15 t?n, Daewoo K4DEF, xe ben, ô tô t?i t? ??  

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tDAEWOO 

Mô t? 

M?t xe ben ho?c xe t?i ben là m?t chi?c xe t?i ???c s? d?ng ?? v?n chuy?n v?t li?u r?i (nh? cát, s?i, ho?c b?i b?n) dùng cho xây d?ng. M?t xe t?i
ben ?i?n hình ???c trang b? m?t khoang h?p ? phía sau và ???c trang b? piston th?y l?c ?? nâng ? phía tr??c, cho phép các v?t li?u trong khoang
?? trên m?t ??t phía sau xe ben t?i các ??a ?i?m giao hàng.

T?ng quan xe ben daewoo 3 chân 15 t?n thùng 10 kh?i

Gi?ng nh? m?i hàng hóa khác, xe t?i ben 3 chân Daewoo nói riêng hay dòng xe t?i Daewoo nói chung ??u phù h?p v?i nh?ng ??i t??ng, ?i?u
ki?n nh?t ??nh. Thông qua vi?c tìm hi?u các ?i?u ki?n, ??i t??ng này, thì m?i có th? tr? l?i ???c câu h?i có nên mua không. Vi?c phân bi?t xe t?i
ben 3 chân Daewoo v?i các dòng xe khác, d?a vào các tiêu chí nh? th??ng hi?u xe, công su?t xe, ??c tính k? thu?t (??ng c?, kích th??c t?ng th?,
kích th??c thùng, h?p s?, dung tích xilanh…), c?ng nh? b? trí n?i th?t c?a xe.

Thùng xe ben Daewoo 3 chân 10 kh?i s? d?ng lo?i thùng vuông r?n ch?c, thi?t k? t? các t?m thép nguyên kh?i ch?u l?c chuyên d?ng, sàn 10
ly – vách 8 ly, b? nhíp 12 lá ??c bi?t phù h?p v?i nhu c?u t?i t?ng, siêu b?n – siêu ch?c ch?n. Ben Daewoo 3 chân ???c trang b? h?
th?ng ben tr? Hyva Hà Lan c? l?n siêu kh?e, thi?t k? g?c ben sát cabin, s?i ben dài t?o nên góc nâng cao, c? c?u nâng h? th?y l?c siêu kh?e, b?c
d? hàng nhanh chóng thu?n ti?n.

Xe Ben Daewoo 3 chân t?i 15 t?n thùng 10 kh?i s? lo?i là Novus SE K4DEF là dòng xe t?i t? ?? (xe ben) m?i 100% ???c nh?p kh?u nguyên
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chi?c t? t?p ?oàn DaeWoo Hàn Qu?c. B?n ?ang có nhu c?u tìm ki?m m?t chi?c xe ben v?i thi?t k? hi?n ??i m?nh m?, ho?t ??ng b?n b? - an toàn
- ?n ??nh trên m?i ??a hình, trang b? ??y ?? các công ngh? hi?n ??i nh?t, có kh? n?ng ?áp ?ng nhu c?u chuyên ch? hàng hóa có kh?i l??ng l?n
15 t?n v?i c??ng ?? cao thì xe ben Daewoo 15 t?n hi?n ?ang là l?a ch?n hàng ??u cho các công trình.

Xe ben 3 chân t?i 15 t?n thùng 10 kh?i ch?t l??ng cao, b?n b?, ??ng c? m?nh m? phù h?p v?i ??a hình ??i núi

???c trang b? công ngh? hi?n ??i, thi?t k? m?nh m?, ??y tính sáng t?o, có th? kh?ng ??nh xe ben 15 t?n Daewoo là m?t trong nh?ng s?n
ph?m tinh hoa nh?t c?a dòng xe Novus - m?t trong nh?ng dòng s?n ph?m ch? ch?t c?a th??ng hi?u Daewoo (Hàn Qu?c).

Cabin xe ben Daewoo 3 chân s? d?ng m?u Novus SE kích th??c l?n thi?t k? b?t m?t, s?n t?nh ?i?n ch?ng g? sét b?n ??p, không gian 1 gi??ng
n?m r?ng rãi, n?i th?t ti?n nghi, gh? n?m h?i êm ái , trang b? ??y ?? kính ?i?n, h? th?ng âm thanh s?c nét, ?i?u hòa làm mát nhanh, tính n?ng d?
?i?u khi?n, ??m b?o s? an toàn và tho?i mái nh?t cho ng??i lái.

Gi?i thi?u xe ben 3 chân 15 t?n (DaeWoo Novus SE K4DF)

Xe ben Daewoo 15 t?n thùng 10 kh?i 3 chân là dòng xe t?i t? ?? m?i 100% ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? t?p ?oàn Daewoo Hàn Qu?c. B?n
?ang có nhu c?u tìm ki?m m?t chi?c xe ben v?i thi?t k? hi?n ??i m?nh m?, ho?t ??ng b?n b? - an toàn - ?n ??nh trên m?i ??a hình, trang b? ??y
?? các công ngh? hi?n ??i nh?t, có kh? n?ng ?áp ?ng nhu c?u chuyên ch? hàng hóa có kh?i l??ng l?n (>10 t?n) v?i c??ng ?? cao thì xe ben
Daewoo 15 t?n hi?n ?ang là l?a ch?n hàng ??u cho các công trình.

Ngo?i th?t xe ben daewoo 3 chân t?i 15 t?n thùng 10 kh?i

Xe ben Daewoo 15 t?n ???c thi?t k? ??m ch?t khí ??ng h?c, ???c tính toán k? l??ng nh?m giúp xe gi?m l?c c?n gió ? m?c th?p nh?t có th? thông
qua hai h?c gió l?n. M?t tr??c cabin xe ben Daewoo 15 t?n v?i thi?t k? ??y cá tính, ca l?ng hình thang b?n l?n k?t h?p v?i logo Daewoo m? crom
sáng bóng ??t chính gi?a t?o ?i?m nh?n cho chi?c xe. L??i t?n nhi?t c?a xe d?ng góc c?nh k?t h?p cùng h? th?ng ?èn halogen, t?o nét cá tính r?t
riêng cho m?t tr??c cabin xe. Cabin ch?nh ?i?n, nâng h? cabin b?ng cách ?n nút mô t?, có th? l?t cao lên ??n 62 ??, giúp cho vi?c ki?m tra, b?o
d??ng vô cùng thu?n ti?n.

G??ng chi?u h?u thi?t k? l?n giúp tài x? quan sát t?t phía sau và ?i?m mù phía tr??c. C?a s? xe cao và r?ng, ??m b?o t?m nhìn thông thoáng cho
ng??i ng?i c? 2 bên. V?i nh?ng ???ng gân d?p n?i tr?i dài theo chi?u ngang (??c tr?ng c?a dòng Novus), làm n?i b?t s? v?ng chãi và th? hi?n s?
n?ng ??ng, m?nh m? c?a xe. C?m ?èn pha Halogen l?n v?i góc sáng r?ng k?t h?p v?i ?èn s??ng mù b? trí ? c?n tr??c giúp tài x? quan sát t?t khi
di chuy?n vào ban ?êm, ?èn kích th??c ? nóc cabin, ?èn xi nhanh tích h?p trên c?a xe, ??m b?o ?? an toàn cao nh?t cho tài x?. B?c lên xu?ng
thi?t k? v?i các vân n?i tránh tr?n tr??t khi lên xu?ng cabin, ??ng th?i c?a cabin thi?t k? m? r?ng 90 ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c lên xu?ng
cabin. Thùng d?u thép d?p dung tích 400 Lít . L?p xe c? 12R22.5 hi?u Kumho/Hankook, ??ng b? tr??c sau t?o s? cân b?ng, kháng mòn cao, kh?
n?ng ch?u ma sát t?t và ?? bám m?t ???ng t?t giúp xe leo d?c v??t l?y trong ?i?u ki?n t?i n?ng t?t.

N?i th?t xe ben Daewoo 3 chân 15 t?n
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Cabin xe ben Daewoo 15 t?n 3 chân ???c thi?t k? r?ng rãi, mang l?i c?m giác thoái mái cho ng??i s? d?ng, 2 gh? ng?i, ? phía sau hàng gh? là
khoang ngh? r?ng v?i gi??ng n?m l?n b? trí ti?n l?i và thích h?p cho các tuy?n ?i dài ngày. 

Vô l?ng 2 ch?u g?t gù ?i?u ch?nh lên xu?ng giúp lái xe có ???c v? trí lái tho?i mái nh?t. B?ng ?i?u khi?n trung tâm, các công t?c ch?c n?ng ???c
b? trí khoa h?c xung quanh vô l?ng giúp cho tài x? d? dàng thao tác trong quá trình s? d?ng xe. N?i th?t xe ???c trang b? nhi?u tính n?ng nh? h?
th?ng gi?i trí CD Player, k?t n?i USB, bluetooth giúp ng??i s? d?ng gi?m b?t c?ng th?ng trong nh?ng chuy?n ?i dài ngày.

N?i th?t bên trong xe còn ???c trang b? thêm nhi?u ti?n nghi nh? : gh? h?i, kính c?a ?i?u ch?nh ?i?n, khóa c?a trung tâm, chìa khóa thông minh
có th? khóa m? c?a t? xa, h?c ??ng ?? trên nóc cabin, h? th?ng ?i?u hòa không khí, h? th?ng gi?i trí CD player, c?ng k?t n?i USB không nh?ng
mang ??n s? tho?i mái mà còn giúp cho ng??i s? d?ng có th? th? giãn trên nh?ng tuy?n ???ng dài.

Khung g?m - Thùng ben - H? th?ng nâng h? ben

Xe ben Daewoo 15 t?n v?i h? th?ng khung chassis ???c s?n xu?t t? thép ?úc nguyên kh?i 2 l?p ch?u t?i cao, h? th?ng nhíp lá ch?c ch?n giúp xe
ch?u t?i tr?ng cao, ho?t ??ng v?i c??ng ?? cao trong nh?ng ?i?u ki?n công trình kh?c nhi?t. H? th?ng treo phía tr??c t?ng s? êm d?u và kh? n?ng
lái xe, h? th?ng treo phía sau hình bán elip (b?n 90mm, 10 lá nhíp) c?ng cáp giúp cho xe ben Daewoo K4DEF kh? n?ng ch?u t?i tr?ng l?n h?n,
v??t tr?i so v?i các dòng xe t?i khác ? cùng phân khúc. Kích th??c l?t lòng thùng hàng c?a xe là 4900 x 2300 x 900 mm, t??ng ?ng v?i th? tích 10
kh?i, ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa.
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Thùng ben ki?u marrel góc ben 53 ??, ?? dày sàn thùng 5mm, c?nh thùng 4mm, ???c s?n xu?t b?ng thép ??c bi?t k?t h?p v?i công ngh? tiên ti?n
hàng ??u Hàn Qu?c, giúp cho thùng ben b?n b? v?i th?i gian, ch?ng ?n mòn kim lo?i, d? dàng b?o d??ng và v? sinh thùng ben. H? th?ng ben
th?y l?c ki?u ch? A ???c l?p ráp t?i Hàn Qu?c v?i b?m th?y l?c và xi lanh th?y l?c m?nh m?, góc nâng ben r?ng 53 ?? giúp h? t?i nhanh chóng,
??m b?o tính n?ng an toàn và ?em l?i hi?u qu? cao khi s? d?ng.

??ng c? và v?n hành Xe ben Daewoo

Xe ben Daewoo 3 chân t?i 15 t?n thùng 10 kh?i trang b? ??ng c? Diesel Doosan Infracore, 4 kì, 6 xi lanh th?ng hàng k?t h?p turbo t?ng áp, làm
mát b?ng n??c, dung tích xi lanh 11051 cc s?n sinh công su?t c?c ??i 340 Ps t?i vòng tua máy 2200 vòng/phút, cùng v?i h? th?ng phun d?u ?i?n
t? Common Rail giúp ??ng c? ti?t ki?m nhiên li?u và ??t m?c hi?u su?t t?i ?a. mang l?i hi?u qu? kinh t? cao cho nhà ??u t?. H?p s? th??ng hi?u
hàng ??u th? gi?i TATA model T15S6, 6 s? ti?n 1 s? lùi.

Xe ben Daewoo 3 chân còn ???c nâng c?p thêm h? th?ng gi?m ch?n cabin, h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS giúp gia t?ng ?? êm ái và hi?u
qu? khi v?n hành. Xe ben Daewoo 15 t?n ???c trang b? h? th?ng phanh tang tr?ng d?n ??ng b?ng khí nén tu?n hoàn, giúp t?ng ?? bám ???ng,
ch?ng tr?n tr??t và nâng cao kh? n?ng an toàn cho ng??i s? d?ng. phanh tay locker

Xem thêm: Báo giá xe ben Daewoo | 2019

Kinh nghi?m ch?n mua xe ben

1. Ngu?n ngân sách d? ki?n

?? mua m?t chi?c xe ben howo, b?n c?n chu?n b? kho?ng t? 300 tri?u ??ng/chi?c ??n 500 tri?u ??ng/chi?c tùy theo c?u hình, tr?ng t?i xe là cao
hay th?p.Ngoài ra b?n còn ph?i d? trù m?t ngu?n chi phí nh?: phí tr??c b?, thu? GTGT, b?o hi?m xe…
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2. M?c ?ích s? d?ng

M?t l?i khuyên h?u ích cho b?n là c?n xác ??nh rõ m?c ?ích s? d?ng, lo?i hàng hóa hay v?t li?u chuyên ch?, tr?ng t?i t?i ?a mà b?n mu?n v?n
chuy?n cho m?t chuy?n xe là bao nhiêu. Xác ??nh rõ nh?ng y?u t? trên, b?n s? không b? do d? khi ph?i ngh? xem nên mua xe tr?ng t?i bao
nhiêu t?n là phù h?p, xe nào ?? ti?t ki?m nhiên li?u t?i ?a, ??i lý nào là uy tín…

3. Nh?ng ?i?u c?n l?u ý khi mua xe ben

Tr?ng t?i xe

Tr?ng t?i xe là kh?i l??ng hàng hóa t?i ?a mà xe có th? ch? ???c trong ?i?u ki?n an toàn. N?u b?n s? d?ng xe có tr?ng t?i th?p nh?ng v?n chuy?n
v??t quá tr?ng t?i thì s? r?t nguy hi?m. Vì v?y, b?n hãy cân nh?c th?t k? khi quy?t ??nh ch?n mua lo?i xe có tr?ng t?i l?n hay nh?.

Kích th??c thùng xe

?ây c?ng là m?t tiêu chí quan tr?ng c?n b?n xem xét k?, kích th??c thùng xe ???c thi?t k? cao và r?ng, cân ??i v?i kích th??c t?ng th?, s? giúp
b?n ch? ???c nhi?u hàng hóa h?n.

Tiêu chu?n khí th?i

B?n c?ng nên quan tâm y?u t? b?o v? môi tr??ng c?a chi?c mình l?a ch?n, vì theo th?i gian máy móc c? ?i, l??ng khí th?i khi v?n hành xe s? ?nh
h??ng ??n môi tr??ng và th?m chí xe c?a b?n có th? b? c?m l?u thông.

Vì sao ch?n xe ben 3 chân Daewoo

V?i nhi?u quý khách hàng ?ang có nhu c?u mua xe ben t? ?? thì s? l?a ch?n nên mua xe ben daewoo hay xe ben Hyundai vô cùng khó
kh?n. Xe ben Daewoo 15 t?n có gì v??t tr?i h?n xe ben Hyundai 15 t?n ? xe ben Hyundai 15 t?n có b?n h?n xe ben Daewoo không ?

N?u b?n ?ang b?n kho?n không bi?t nên l?a ch?n dòng xe nào cho phù h?p. Hãy tham kh?o bài vi?t d??i ?ây:

Kính th?a quý khách, Xe ben Daewoo 15 t?n s? d?ng ??ng c? Doosan DE12TIS 4 k? 8 xy lanh tiêu chu?n, công su?t 320Ps ho?t ??ng m?nh
m? và ti?t ki?m nhiên li?u, ?ây là dòng máy ???c l?p ráp trên các máy công trình nh? máy xúc Doosan ?ã kh?ng ??nh ???c th??ng hi?u hi?n nay.
???c phát tri?n trên n?n t?ng dòng xe Novus SE nên xe ben 3 chân Daewoo k? th?a hoàn toàn v? tính n?ng ?? b?n cho ??n ngo?i hình t??ng t?
nh? các dòng xe ??u kéo Daewoo tr??c ?ây, m?u xe ben Daewoo 15 t?n 10 kh?i nh?p kh?u là chi?c xe ben ??i m?i 100% mang hình ?nh
chi?c xe hi?n ??i ?ng d?ng nhi?u công ngh? l?p ráp ô tô hàng ??u trên th? gi?i.

Ph?n quan tr?ng nh?t c?a xe ben 3 chân là kh?i ??ng c? th? h? m?i D6AC công su?t c?c ??i 380PS ho?t ??ng m?nh m? b?n b? và ??c bi?t, m?c
tiêu hao nhiên li?u th?p, phù h?p v?i ?i?u ki?n ???ng xá t?i Vi?t Nam. G?m xe ben 3 chân Daewoo nh?p kh?u ch?c kh?e, kh? n?ng quá t?i cao
nh?t trong các dòng xe cùng phân khúc trên th? tr??ng khác h?n dòng xe ben 3 chân khác v?i t? l? n?i ??a hóa cao ??n 40% ho?c t? nhà cung
c?p ch?t l??ng và ?? b?n không cao.

?u ?i?m chung c?a xe ben 3 chân:

Có c?u hình cao nên ch? quá t?i c?c k? t?t
Chuyên ch? hàng trong nh?ng ph?m vi h?n ch? hi?u dài
Ch?y ? nh?ng n?i có cung ???ng khó ?i g? gh?
Ch?y trong các m? than m? ?á c?c nhi?u

Nh??c ?i?m:

T?i tr?ng c?a xe t??ng ??i th?p cao nh?t m?i ???c g?n 12 t?n hàng
Ch?y ra ???ng ??p không ??t kh?i l??ng b?ng các dòng xe ben 4 chân c?ng nh? dòng ??u kéo
Kh?i l??ng chuyên ch? không ???c nhi?u

Lý do nên ch?n xe ben 3 chân Daewoo

+ Tích h?p công ngh? c?a các lo?i xe h?ng n?ng, ngo?i th?t ??p, c?u trúc nh? g?n và h?p lý, cabin ti?n d?ng, sang tr?ng, t?o s? tho?i mái cho c?
các khách hàng khó tính nh?t.

+ H? th?ng n?p hút nhiên li?u và x? th?i ???c ch? t?o theo h?p chu?n công ngh? tiêu chu?n châu Âu, do ?ó làm t?ng hi?u qu? làm vi?c và tu?i
th? c?a ??ng c? ???c nâng lên cao.

+ Thi?t b? l?c không khí ??t tiêu chu?n Châu Âu tr??c khi ??a vào bu?ng ??t s? làm cho không khí tr? nên s?ch h?n nên nâng cao hi?u su?t c?a
??ng c?.

+ Cabin ???c ch? thi?t k? có gi?m sóc h?i nên gi?m thi?u t?i ?a s? rung ??ng c?a ??ng c? tác ??ng lên cabin t?o s? êm ái, tho?i mái cho ng??i s?
d?ng.
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+ Các khung s??n chassi xe ???c s? d?ng t? v?t li?u h?p kim c??ng ?? cao v?i tiêu chu?n qu?c t?. Tr?ng tâm c?a tr?ng t?i xe th?p h?n, do ?ó
??m b?o s? ?n ??nh.

Ngoài ra, Xe ben daewoo 3 chân dùng h? th?ng ?i?u khi?n và h? th?ng phanh ABS tiên ti?n giúp ng??i ?i?u khi?n xe d? dàng ki?m soát m?i
chuy?n ??ng c?ng nh? x? lý v??t qua các tình hu?ng nguy hi?m khác. ??ng c? là lo?i ??t tiêu chu?n, h? th?ng phanh và ch?ng tr??t hi?n ??i giúp
??m b?o an toàn trong ?i?u ki?n ???ng xá tr?n tr??t ho?c ph?i v??t ?èo. Chính ?i?u này t?o nên th??ng hi?u c?a xe t?i Daewoo 3 chân và là ?u
?i?m v??t tr?i c?a nó so v?i các dòng xe khác.

K?T LU?N:

Xe ben 3 chân daewoo là s?n ph?m thông d?ng ???c nhi?u công ty, xý nghi?p, cá nhân l?a ch?n mua ch? hàng, ch? ??t cát, v?t li?u xây d?ng
các lo?i vì ?? b?n và m?nh c?a ??ng c? c?ng nh? trang thi?t b? n?i th?t ti?n nghi ??y ??.

Quý khách hàng s? hài lòng v? chúng tôi khi g?i 0937232829 | Ph?m ??t:

1. Giá c? h?p lý – Ch?t l??ng ??m b?o – Th? t?c d? dàng.
2. ??i ng? nhân viên nhi?t tình – trình ??- tác phong chuyên nghi?p luôn s?n sàng vì l?i nhu?n c?a khách hàng.
3. Th? t?c vay v?n ??n gi?n-nhanh chóng-g?n gàng.
4. D?ch v? b?o hành – b?o d??ng chuyên nghi?p.
5. Thay th? ph? tùng chính hãng.
6. D?ch v? ??ng ký ??ng ki?m c?i t?o thùng.

Gi?i thi?u Daewoo ?ô Thành TPHCM

Là ??i lý c?p 1 l?n nh?t mi?n nam v? phân ph?i dòng xe t?i mang th??ng hi?u Hyundai ?ô Thành, v?i s?n l??ng bán hàng hàng n?m lên t?i c?
nghìn ??u xe Ô Tô Daewoo ?ô Thành là l?a ch?n s? 1 cho khách hàng ?a chu?ng nhãn hi?u Hyundai ?ô Thành.

Daewoo ?ô Thành c?ng trang b? ??y ?? trang thi?t b?, máy móc, c? s?, và ??c bi?t là ??i ng? nhân viên k? thu?t có tay ngh? nh?m mang l?i h?
th?ng s?a ch?a và b?o hành ch?t l??ng nh?t.

H? th?ng bán hàng c?a Ô Tô Hyundai Daewoo ?ô Thành ???c ?ào t?o chuyên nghi?p, nhân viên bán hàng t?n t?y, nhi?t tình và chu ?áo, tác
phong chuyên nghi?p, n? n?p g?n gàng, ?n nói l?ch s? d? nghe ?? ??m b?o r?ng quý khách hàng là trung tâm là th??ng ??.

Thông s? k? thu?t Xe Ben Daewoo 3 chân t?i 15 t?n thùng 10 kh?i

Thông s? k? thu?t c? th? Xe ben Daewoo 3 chân 15 t?n thùng 10 kh?i K4DEF
Kích th??c xe ben Daewoo Novus SE K4DEF
Kích th??c t?ng th? xe (D x R x C) 7.745 x 2.495 x 3.060 (mm)
Kích th??c l?t lòng thùng ben 4.900 x 2.300 x 900 (mm)
Chi?u dài c? s? 4.605 (mm)
V?t bánh xe 2.050 / 1.855 (tr??c / sau)
Kho?ng sáng g?m xe 275 (mm)
Bán kính vòng quay nh? nh?t 11.7 (mm)
Dung tích thùng nhiên li?u 400 Lít
Tr?ng l??ng xe ben Daewoo Novus SE k4DF
Tr?ng l??ng b?n thân 11.070 Kg
T?i tr?ng hàng hóa cho phép 12.700 Kg
Tr?ng l??ng toàn b? cho phép 24.000 Kg
S? ch? ng?i 02 ch?
??ng c? xe ben Daewoo Novus SE k4DF
Ki?u D12TIS
Lo?i ??ng c? Diesel, 4 k?, 6 xi-lanh th?ng hàng, turbo t?ng áp, làm mát b?ng n??c,

phun d?u ?i?n t?
Dung tích xi lanh 11.051 cc
Công su?t c?c ??i/T?c ?? quay 340/2.100 Ps/rpm
Mô men xo?n c?c ??i 1450/1.500 N.m/rpm
Tiêu chu?n khí th?i Euro II
H? th?ng truy?n ??ng xe ben Daewoo Novus SE k4DF
Ly h?p ??a ??n ma sát khô, d?n ??ng th?y l?c, tr? l?c khí nén
S? tay 10 s? ti?n, 02 s? lùi, 02 c?p s?
T? s? truy?n cu?i 5.143
H? th?ng lái
Ki?u h? th?ng lái Tr?c vít êcu bi hai tr?c tr??c d?n h??ng, tr? l?c th?y l?c
H? th?ng treo
H? th?ng treo Tr??c: ph? thu?c, nhíp lá, gi?m ch?n th?y l?c

Sau: ph? thu?c, nhíp lá
L?p và mâm xe ben Daewoo
Hi?u KUMHO/HANKOOK
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Thông s? l?p Tr??c / sau 12R22.5 
H? th?ng phanh xe ben Daewoo
H? th?ng phanh Khí nén 2 dòng c? c?u phanh lo?i tang tr?ng,phanh tay locker
Trang thi?t b? trên xe ben Daewoo
Dây ?ai an toàn 3 ?i?m B? ?? ngh? tiêu chu?n kèm theo xe
H? th?ng ?i?u hòa cabin Kính c?a ?i?u ch?nh ?i?n
H? th?ng khóa c?a trung tâm Gh? h?i
H? th?ng âm thanh tín hi?u khi lùi xe Mi?ng che n?ng tr??c cabin
H? th?ng gi?i trí CD player, USB H? th?ng s??i ki?ng

Video Xe Ben Daewoo 3 chân t?i 15 t?n thùng 10 kh?i
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M?c l?c

T?ng quan xe ben daewoo 3 chân 15 t?n thùng 10 kh?i
Gi?i thi?u xe ben 3 chân 15 t?n (DaeWoo Novus SE K4DF)

Ngo?i th?t xe ben daewoo 3 chân t?i 15 t?n thùng 10 kh?i
N?i th?t xe ben Daewoo 3 chân 15 t?n
Khung g?m - Thùng ben - H? th?ng nâng h? ben
??ng c? và v?n hành Xe ben Daewoo
Kinh nghi?m ch?n mua xe ben
Vì sao ch?n xe ben 3 chân Daewoo
Lý do nên ch?n xe ben 3 chân Daewoo

Quý khách hàng s? hài lòng v? chúng tôi khi g?i 0937232829 | Ph?m ??t:
Gi?i thi?u Daewoo ?ô Thành TPHCM

Thông s? k? thu?t Xe Ben Daewoo 3 chân t?i 15 t?n thùng 10 kh?i

Nh?n xét

Th? b?y, 12 Tháng 5 2018 

xe daewoo s? d?ng nhi?u và lâu ??i nh?t t?i vi?t nam, tin t??ng và s? d?ng b?n, ti?t ki?m nhiên li?u

Nguy?n Hoàng 
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