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Xe ben Daewoo Prima 4 chân

  

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tDAEWOO 

Mô t? 

Xe ben Daewoo Prima 4 chân 420PS - 480PS là dòng xe t?i n?ng nh?p kh?u nguyên chi?c t? nhà máy Daewoo, thu?c phân khúc dòng xe t?i
n?ng, Xe ben 4 chân Daewoo Prima ?áp ?ng ???c các yêu c?u v? t?i tr?ng, s?c b?n c?ng nh? là kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u t?t nh?t. 

Xe ben Daewoo Prima

H? th?ng nhíp 2 t?ng, c? l?p ??ng b? tr??c sau. Khung g?m chassi ch?c ch?n và m?nh m?, h? th?ng g??ng chi?u h?u ???c c?i ti?n giúp gi?m
?i?m mù xe 1 cách t?i ?a.

Ngo?i th?t Xe ben Daewoo Prima 4 chân 420PS - 480PS

Xe ben Daewoo Prima 4 chân 420PS - 480PS n?i b?t v?i thi?t k? ngo?i th?t s?c s?o, nhi?u ???ng nét nh?n nhá ?n t??ng cùng phong cách tr?
trung và m?nh m?. Ngoài ra, n?i th?t r?ng rãi , tho?i mái cùng nhi?u công ngh? ti?n nghi hi?n ??i ?ã giúp cho m?u xe t?i này là s? l?a ch?n hàng
??u cho các doanh nghi?p
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Thi?t k? dòng ??ng cho không khí t?i thi?u và hi?u qu? nhiên li?u t?t h?n

Bi?u t??ng m?i, n?p phía tr??c và cánh c?a góc b? sung cho m?t cái nhìn n?ng ??ng

?èn led, Kính ch?ng n?ng m?i làm gi?m ti?ng ?n khi t?ng t?c

M?t g??ng che n?ng m? chrome

Thi?t k? nhãn m?i cho cái nhìn n?ng ??ng - G??ng chi?u h?u ?? t?ng t?m nhìn và gi?m ?i?m mù
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C?n tr??c l?n h?n cho phép Daewoo Prima có v? ngoài lôi cu?n trong khi gi?m không khí, giúp c?i thi?n hi?u su?t nhiên li?u

Công t?c ng?t pin Vi?c chuy?n ??i này cho phép ng?n ng?a thu?n ti?n khi x? pin trong khi ??u xe dài h?n

Xe ben Daewoo Prima 4 chân 420PS - 480PS mang thi?t k? ph?n ??u xe n?i b?t v?i b? ?èn chi?u sáng dùng g??ng c?u n?i li?n v?i l??i t?n
nhi?t b?ng nhi?u ???ng liên k?t thanh m?nh tinh t?. ?èn chi?u sáng chính s? d?ng bóng H.I.D trong khi d?i ?èn DLR ???c t?o b?i các bóng LED
ch?y xung quanh c?m ?èn ??p m?t. Ngoài ra, các v? trí khác bao g?m ?èn chi?u xa và ?èn báo r? s? d?ng bóng ?èn Halogen truy?n th?ng.

Phía d??i, ph?n c?n tr??c nhô cao v? phía tr??c khi?n chi?c xe càng ra dáng m?nh m? h?n. C?m ?èn s??ng mù ???c b? trí hai bên ???c Daewoo
tinh ý n?i ghép v?i m?t khung trang trí m? chrome sáng bóng.

B? l??i t?n nhi?t ???c cách ?i?u nh? nhàng v?i hai thanh m? chrome uy?n chuy?n ? phía trên và d??i, trong khi ch?m ch? ngay gi?a là m?t thanh
trang trí màu ?en bóng b?y cùng logo Daewoo n?i b?t.

Thùng nhiên li?u Urea - Giúp gi?m khí th?i ??t nhiên li?u ??c h?i v? 0

M?t tr??c c?a Daewoo Prima
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Cabin l?t góc 65o cho phép d? dàng b?o trì máy móc

Xilanh b?m ben Daewoo prima

B? ch?a nhiên li?u l?n (350L) Thu?n ti?n khi lái xe ???ng dài vì ng??i lái xe không c?n ph?i d?ng l?i ? tr?m x?ng th??ng xuyên.

N?p ?? ben n?m ngang

N?i th?t Xe ben Daewoo Prima 4 chân 420PS - 480PS

N?i th?t bên trong xe còn ???c trang b? thêm nhi?u ti?n nghi nh? : gh? h?i, kính ch?nh ?i?n, khóa c?a trung tâm, 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.
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Thi?t k? n?i th?t phong cách trên daewoo prima

Kính ch?ng n?ng Góc m? có th? ???c ?i?u ch?nh linh ho?t

H? th?ng âm thanh cao c?p và chuy?n h??ng (tích h?p DMB, DVD, Bluetooth) và camera phía sau (v?i m?t b? chuy?n ??i b? sung)

??ng h? ?o màu LED c?m v?i ?? th? cho bi?t l??ng nhiên li?u tiêu th?, nh?m giúp lái xe t?i ?u hóa phong cách lái xe ?? ti?t ki?m nhiên li?u

N?i th?t trên xe c?ng là m?t khác bi?t r?t l?n v?i các th? h? xe t?i Daewoo tr??c, y?u t? quan tr?ng nh?t trong thi?t k? n?i th?t chín là s? t? m?,
khéo léo trong quá trình th?c hi?n, thi?t k? hi?n ??i và m?nh m? c?a cabin, hình kh?i t?o hình c?a b?ng ?i?u khi?n và ch?t l??ng v?t li?u cao c?p
s? mang ??n cho khách hàng nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i cho các chuy?n ?i xa.

Cabin Xe ben Daewoo Prima 4 chân 420PS - 480PS ???c nâng c?p hoàn toàn m?i, kích th??c l?n b? ngoài h?m h?, thi?t k? các góc c?nh ???c
bo tròn xen l?n là các h?c l?y gió l?n rãnh c?t sâu tri?u tiêu hi?n t??ng c?n gió t?ng kh? n?ng t?ng t?c c?ng nh? ti?t ki?m nhiên li?u, không gian 3
ng??i r?ng rãi, n?i th?t b?c da sang tr?ng, gh? ng?i gi??ng n?m n?m h?i cao c?p, v? trí ng?i cao t?m nhìn r?ng, vô l?ng tr? l?c c? l?n ?i?u khi?n
nh? nhàng, trang b? ??y ?? ?i?u hòa, âm thanh, kính ?i?n, t?o c?m giác tho?i mái nh?t cho ng??i lái.
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B?c da t? nhiên bên trong cabin làm cho xe tr? nên d? dàng và an toàn h?n

H? th?ng n?p h? và mái che ???c ?i?u khi?n b?ng ?i?n

?èn phòng l?n kích ho?t d? dàng thay bóng ?èn. Ánh sáng ??c có th? ???c ?i?u ch?nh linh ho?t theo góc ph?i.
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Gi??ng ng? và b? ?i?u khi?n t? xa r?ng rãi và ?m cúng h?a h?n m?t th?i gian th? giãn trong phòng ng?

T?n d?ng khoang ch?a bên d??i gi??ng n?m

Màn hình âm thanh & Bluetooth 1DIN Ho?t ??ng thu?n ti?n thông qua ch?c n?ng Bluetooth

Gh? an toàn Gh? ng?i không khí ?a ch?c n?ng gây ?n t??ng v?i m?c ?? tho?i mái cao (H? th?ng s??i ?m ch? ng?i và ?i?u hòa không khí bao
g?m)

??ng c? – Khung g?m Xe ben Daewoo Prima 4 chân 420PS - 480PS

Phiên b?n Xe ben Daewoo Prima 4 chân 420PS - 480PS ???c trang b? h?p s? sàn 6 c?p (05 s? ti?n - 01 s? lùi) v?i 2 t?ng s? nhanh - ch?m và
công ngh? phun d?u ?i?n t? commonrail, ?em ??n kh? n?ng v?n hành m?nh m? ??ng th?i ti?t ki?m t?i ?a m?c nhiên li?u tiêu th?. Giúp xe kh?i
hành m?nh m?, v??t qua ???c nh?ng cung ???ng l?y l?i, khó kh?n.
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?ông c? Daewoo Cursor 11 11.1L 420PS 460PS 480PS

Khung g?m Xe ben Daewoo Prima 4 chân 420PS - 480PS Thép c??ng ?? cao ATOS80 c?i thi?n ?? c?ng c? th?. Khung cách ??u nhau làm cho
d? l?p ??t các b? ph?n ho?c xây d?ng các xe chuyên dùng

H? th?ng treo không khí phía tr??c và H? th?ng treo không khí sau Không khí trôi n?i 4 ?i?m m?i ???c treo v?i PSD (B? ph?n Ch?ng Nh?y C?m
V? trí, s? d?ng b? gi?m ch?n hai ?ng) giúp c?i thi?n s? tho?i mái cho lái xe.

Cabin ?? c?ng cao C? c?u trúc ???c thi?t k? d?a trên vô s? phân tích h? tr? máy tính và quá trình xác minh an toàn ??m b?o ?? b?n c?a cabin
cao nh?t. Thép m? k?m b?n và ch?ng ?n mòn
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B? gi?m xóc (M?t tr??c và sau) Nó mang l?i s? an toàn thông qua vi?c gi?m thi?u tác ??ng

C?u sau Tr?c có th? ???c l?a ch?n theo cách s? d?ng T? l? gi?m t?c ??-cho t?c ?? / ?? d?c (tùy ch?n m?c)

??ng c? C13 c?a Euro 5, công su?t phanh t?ng 30% giúp an toàn h?n và kéo dài tu?i th? tu?i th? c?a h? th?ng phanh, ?? tính kh? thi v? kinh t?
???c t?ng c??ng (ngo?i tr? ??ng c? NEF)

Phanh ??a Nó nh?n ra s?c m?nh c?a phanh và ??m b?o tu?i th? c?a lót phanh c?ng nh? ?? an toàn (túi khí treo 4 túi)

Ngoài ra, xe còn ???c nâng c?p thêm h? th?ng gi?m ch?n cabin, h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS, h? th?ng phanh khí nén toàn ph?n giúp
gia t?ng ?? êm ái, gi?m rung ch?n và hi?u qu? khi v?n hành.

H? th?ng treo hình parabol phía tr??c t?ng s? êm d?u và kh? n?ng lái xe, h? th?ng treo phía sau c?ng cáp giúp cho Xe ben Daewoo Prima 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. Bên c?nh ?ó, Xe ben 4 chân Daewoo Prima 420PS
- 480PS còn ???c trang b? h? th?ng phanh tang tr?ng d?n ??ng b?ng khí nén hai dòng, 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.
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Phanh ABS Daewoo Prima

B? ph?n gi?m sóc tr??c và sau c?a xe t?i Daewoo Prima

Nó b?o v? hàng hoá và t?ng c??ng s? tho?i mái ?i xe. Ngoài ra, nó ??m b?o khu v?c làm vi?c cho vi?c v?n chuy?n hàng hóa

B? ?i?u ch?nh tr??t t? ??ng trên Xe ben Daewoo Prima

Nh?n xét

Th? ba, 10 Tháng 9 2019 

Xe T?i Daewoo Prima 3 Chân 14 T?n, xe t?i daewoo 3 chân, giá xe daewoo,??i lý xe t?i daewoo t?i Tp.HCM cung c?p các dòng xe
Daewoo nh?p kh?u

Nguy?n Hoàng 
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