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??u kéo Daewoo Novus SE V3TEF 2 c?u 340ps 40 t?n
 

??u kéo daewoo novus se, daewoo v3tef, dau keo 340ps, dau keo 40t, dau keo daewoo, giá ??u kéo daewoo 2018 2019 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tDAEWOO 

Mô t? 

??u kéo Daewoo Novus SE V3TEF

Gi?i thi?u ??u kéo Daewoo ?ang bán t?i Vi?t Nam
T?ng quan ??u kéo daewoo novus 2 C?u 40 t?n V3TEF

??ng c? v?n hành an toàn xe ??u kéo Daewoo Novus
Ngo?i th?t ??u kéo Daewoo Novus
N?i th?t xe t?i ??u kéo Daewoo Novus

Thông s? k? thu?t Xe ??u kéo Daewoo V3TEF 2 c?u

Gi?i thi?u ??u kéo Daewoo ?ang bán t?i Vi?t Nam

Xe ??u kéo Daewoo Novus V3TEF 2 c?u máy 340PS (340 mã l?c) t?i tr?ng kéo theo 40 t?n ???c nh?p kh?u nguyên chi?c chính hãng m?i
100% t? t?p ?oàn Daewoo Hàn Qu?c, là m?t s?n ph?m tinh hoa 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). Xe ??u kéo Daewoo có s?c kéo m?nh m?, ??ng c? b?n b? ho?t ??ng ?n ??nh, làm vi?c v?i c??ng ?? cao, di chuy?n trên
nh?ng qu?ng ???ng dài, tiêu hao nhiên li?u th?p.

                       2 / 7

https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/dau-keo-daewoo-Novus-V3TEF-1.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/dau-keo-daewoo-Novus-V3TEF-2.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/dau-keo-daewoo-Novus-V3TEF-3.jpg
https://xetaihyundaihd.com/images/stories/virtuemart/product/xe-dau-keo-daewoo-noi-that.jpg
https://xetaihyundaihd.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=121&virtuemart_category_id=43&tmpl=component
https://xetaihyundaihd.com/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=4&tmpl=component


??u kéo Daewoo Novus SE V3TEF 2 c?u 340ps 40 t?n
 

??u kéo Daewoo Novus ?áp ?ng ?? các yêu c?u v? t?i tr?ng và s?c kéo. ??ng c? nh?p kh?u ti?t ki?m nhiên li?u, ?em l?i hi?u qu? kinh t?.

T?ng quan ??u kéo daewoo novus 2 C?u 40 t?n V3TEF

Xe ??u kéo Daewoo Novus ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? t?p ?oàn DAEWOO MOTOR Hàn Qu?c và ?ây c?ng chình là dòng s?n ph?m bán
ch?y nh?t c?a th??ng hi?u Daewoo trên th? tr??ng Vi?t Nam hi?n nay. Xe ??u Kéo Daewoo 3 chân v?i thi?t k? m?nh m?, ch?c ch?n, s? d?ng
máy c? 340 mã l?c, t?i tr?ng kéo theo theo thi?t k? lên ??n 66 t?n, xe ??u kéo Daewoo 2 c?u ?áp ?ng t?i ?a nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa v?i
s? l??ng l?n trên qu?ng ???ng dài.

??ng c? v?n hành an toàn xe ??u kéo Daewoo Novus

Xe ??u kéo Daewoo V3TEF 2 c?u trang b? kh?i ??ng c? Diesel Doosan DE12TIS, 4 k? 6 xi lanh th?ng hàng, dung tích xi lanh 11051 cm3 cùng
h? th?ng van bi?n thiên, s?n sinh công su?t c?c ??i 340 mã l?c t?i 2100 vòng/phút, giúp xe ho?t ??ng m?nh m?, v??t qua m?i cung ???ng k? c?
?èo d?c, ???ng l?y l?i.

Phiên b?n xe ??u kéo Daewoo V3TEF ???c trang b? h?p s? T14S10, 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?, kho?ng 35 lít/100km
(có t?i), 28 lít/100km (không t?i)

H? th?ng phanh chính khí nén tu?n hoàn giúp gia t?ng ?? êm ái, gi?m rung ch?n khi v?n hành.
H? th?ng phanh t?ng tr?ng d?n ??ng khí nén hai dòng, giúp t?ng ?? bám ???ng, ch?ng tr?n tr??t, nâng cao kh? n?ng an toàn cho ng??i
s? d?ng.
H? th?ng treo hình parabol phía tr??c t?ng s? êm ái và kh? n?ng lái xe. H? th?ng treo phía sau c?ng cáp giúp xe ch?u t?i tr?ng l?n, v??t
qua các dòng xe khác ? cùng phân khúc.
H? th?ng ch?ng bó c?ng phanh ABS
H? th?ng gi?m ch?n cabin

Xe ??u kéo Daewoo 2 C?u ???c trang b? h? th?ng phun nhiên li?u ?i?n t? Commonrail giúp ??t cháy hoàn toàn nhiên li?u, cho kh? n?ng ti?t ki?m
nhiên li?u t?i ?a, gi?m chi phí trong khâu v?n hành.
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Xe ??u kéo Daewoo Novus ???c thi?t k? d?ng parabol gi?m ch?n ?i cùng h? th?ng lá nhíp dày giúp t?ng kh? n?ng ch?u t?i và t?ng ?? êm ái
trong ?i?u ki?n t?i n?ng. Xe còn ???c trang b? h? th?ng phanh ABS ch?ng bó c?ng, cung c?p l?c phanh l?n, an toàn tuy?t ??i. Xe ??u kéo
daewoo 2 c?u s? d?ng công ngh? vào s? nhanh, tri?t tiêu hoàn toàn hi?n t??ng kêu ?n khi d?n s?, ??ng th?i t? s? truy?n h?p s? l?n, giúp xe v?n
hành ? m?i c?p s?, ch?ng rung gi?t khi di chuy?n.

Ngo?i th?t ??u kéo Daewoo Novus

Xe ??u kéo Daewoo 2 c?u v?i thi?t k? quen thu?c c?a dòng xe NOVUS, cabin ???c thi?t k? khí ??ng h?c v?i h?c gió 2 bên gi?m s?c c?nh
không khí khi xe l?u thông ??ng th?i gi?m ti?ng ?n d?i vào cabin, ti?t ki?n nhiên li?u

Ph?n ??u cabin thi?t k? hi?n ??i ??y cá tính, ca l?ng to b?n v?i l??i thông gió hình t? ong, Logo Daewoo n?m n?i b?t trên thanh ngang l?n m?
crom sáng bóng t?o ?i?m nh?n cho chi?c xe.

Cabin xe ??u kéo Daewoo Novus thi?t k? hi?n ??i, t?ng quan hài hóa b?t m?t, không gian 2 gh? ng?i 1 gi??ng n?m r?ng rãi. V?i ??i 2017 n?i
th?t xe ???c nâng c?p sang tr?ng h?n, trang b? ??y ?? kính ?i?n, ?i?u hòa, gh? n?m h?i, h? th?ng âm thanh gi?i trí, t?o c?m giác tho?i mái cho
ng??i ?i?u khi?n trong nh?ng chuy?n ?i dài. ??c bi?t, v? trí ng?i c?a tài x? ???c thi?t k? cao h?n, ??ng th?i t?m nhìn phía tr??c r?ng h? th?ng
g??ng h?u l?n cùng b? ?èn pha siêu sáng, cung c?p kh? n?ng quan sát báo quát, giúp tài x? ?i?u khi?n d? dàng.

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 vi?c b?o d??ng, s?a ch?a d? dàng thu?n ti?n.
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Hình ?nh g?i thi?u ??u kéo daewoo t?i TPHCM

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?.

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.

H? th?ng g??ng chi?u h?u l?n giúp m? r?ng góc quan sát cho tài x?, kính che n?ng tr??c cabin l?n giúp nâng cao t?m quan sát c?a tài x? trên
nh?ng tuy?n ???ng dài. Ngoài ra, xe còn ???c trang b? thêm tem xe 2 bên cabin nh?m nâng cao tính th?m m?.

?èn h?u c?a xe ??u kéo Daewoo 2 c?u có b? r?ng l?n, mang nhi?u ???ng nét s?c s?o v?i nhi?u chi ti?t LED ???c thi?t k? ??c tr?ng, t?o v? h?p
d?n và s? nh?n di?n t? xa t?ng thêm s? an toàn khi v?n hành ? t?c ?? cao.

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 t?i ??u kéo Daewoo Novus

Xe ??u kéo Daewoo 3 chân cho phép chuyên ch? t?i ?a là 2 ng??i, k? c? lái xe. Ho?t ??ng v?n chuy?n hàng hóa thông th??ng hi?n nay, k? c?
v?n chuy?n hàng hóa ???ng dài m?i xe th??ng c?ng ch? có 2 ng??i, 1 lái xe và m?t ph? lái và có th? thay ??i ng??i lái xe ?? ??m b?o s?c kh?e
cho lái xe c?ng nh? ??m b?o an toàn cho quá trình tham gia giao thông. Chính vì v?y, s?n ph?m xe ??u kéo Daewoo chính hãng hoàn toàn thích
h?p v?i nh?ng công vi?c chuyên ch? và v?n chuy?n hàng hóa thông th??ng nh? hi?n nay.

N?i th?t ti?n nghi c?a ??u kéo daewoo novus

N?i th?t xe t?i ??u kéo DaeWoo trang b? Radio, máy l?nh theo xe, dây ?ai an toàn, th?m lót sàn, kính che n?ng Cabin

Cabin ch?nh ?i?n.
Chìa khóa thông minh ?i?u khi?n t? xa.
Tem xe 2 bên c?a.
Còi báo ??ng khi lùi xe.
H? th?ng gi?i trí: CD Player, gh? h?i bên tài.
L?p d? phòng, B? ?? ngh? tiêu chu?n.

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. Gh? lái và ph? ???c thi?t k? r?ng v?i gh? h?i t? ?i?u
ch?nh theo tr?ng l??ng ng??i ng?i

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
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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, Radio FM 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.

Gi??ng n?m phía sau giúp ng??i lái ngh? ng?i trên nh?ng chuy?n ?i dài

Xem chi ti?t kèm báo giá Xe ??u kéo 2 c?u Daewoo Novus V3TEF 40 t?n

Th? t?c mua "Xe ??u kéo Daewoo Novus" ??n gi?n nhanh g?n, ch? c?n tr? tr??c t? 5 - 10%,  h? tr? vay v?n ngân hàng lãi xu?t th?p t? 90 – 95%
giá tr? xe, th?i gian t? 1 - 5 n?m.

Thông s? k? thu?t Xe ??u kéo Daewoo V3TEF 2 c?u

Model: V3TEF
N?m s?n xu?t: 2017, màu tr?ng (white)
Ki?u truy?n ??ng: 6 x 4 – 2 c?u, 1 dí
Hãng s?n xu?t: TATA DAEWOO
Engine: DE12TIS ,  6 xi-lanh, ??ng c? diesel
Lo?i: Turbo t?ng áp và làm mát
Dung tích xi-lanh: 11,051 cc
Công su?t t?i ?a: 340ps (250Kw) @ 2,100 rpm
Momen t?i ?a: 145kg.m(1421Nm)@ 1,260 rpm
???ng kính x Chu k?: 123 x 155 (mm)
Lo?i ?i?u khi?n: C? khí
T?ng tr?ng t?i cho phép c?a  NSX: 40,000 kg
H?p s?: T14S10  ( F10/R2 )
Kh? n?ng leo d?c t?i ?a: 20.7%
V?n t?c t?i ?a: 109 km/h
Tr?ng t?i phân b? lên c?u xe: Tr??c: Tr??c: 6,500kg, Sau: 23,000kg
Tr?ng l??ng b?n thân xe: 8,800 kg
Kích th??c xe dài x r?ng x cao (m): 6,9255 x 2,495 x 2,915
C? l?p (tr??c sau) : 12R22.5 Gi??ng n?m:  01
S? gh? ng?i 02 , Gi??ng n?m  01.

Giá xe ??u kéo Daewoo Novus Se: 1.400.000.000 VN? (giá tham kh?o, ?? bi?t giá ??u kéo daewoo t?i TPHCM vui lòng g?i
0937232829-Ph?m ??t)

B?o hành : 01 n?m ho?c 100.000 Km tùy theo y?u t? nào ??n tr??c.

??a ?i?m b?o hành : Các tr?m b?o hành chính hãng c?a Daewoo trên toàn qu?c

H? tr? khách hàng

T? v?n và h? tr? mua xe t?i daewoo novus tr? góp lên ??n 80% giá tr? xe, th?i gian vay t?i ?a 5 n?m, lãi theo d? n? gi?m d?n. Th? t?c ??n
gi?n nhanh g?n, th?i gian x? lý h? s? nhanh chóng, h? tr? trên toàn qu?c.
Cam k?t giá t?t nh?t th? tr??ng
??ng ký, ??ng ki?m, khám l?u hành, cà s? khung - s? máy, g?n bi?n s?.. hoàn thi?n các th? t?c tr?n gói "Chìa khóa trao tay".
Xe có s?n, ?? màu, giao xe ngay

Nh?n xét

Th? b?y, 12 Tháng 5 2018 

xe t?i n?ng giá t?t, c?nh tranh v?i các dòng hyundai, hino, ch?t l??ng nh?p kh?u

Nguy?n Hoàng 
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