
Xe t?i IZ49 thùng cánh d?i g?n nâng h? bán hàng l?u ??ng
 

Xe t?i IZ49 thùng cánh d?i g?n nâng h? bán hàng l?u ??ng 2.5 t?n

  

iz49 thung canh doi, iz49 thung kin, iz49 gan bung nang ha, iz49 thùng cánh d?i, iz49 g?n b?ng nâng h?, xe bán hàng l?u ??ng iz49 

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
Giá  

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tHyundai 

Mô t? 

Xe t?i IZ49 thùng kín m? b?ng cánh d?i hai bên, g?n b?ng nâng h? phía sau, thu?n ti?n cho bán hàng l?u ??ng. 

Xe thùng cánh d?i thùng bán hàng l?u ??ng là m?u xe chuyên d?ng dành cho khách hàng kinh doanh nh? l? hay di chuy?n, mu?n phát tri?n th?
tr??ng bán l? ??c ?áo.

Xe bán hàng l?u ??ng thùng cánh d?i thi?t k? b? hài hòa b?t m?t, s?n ?i?n ly ch?ng g? b?n ??p, không gian r?ng rãi, thoáng mát.

Thùng cánh d?i vô cùng ti?n l?i, d? dàng b?c và d? hàng hóa, s?p x?p c?ng nh? bày bán hàng m?t cách d? dàng, thu gom l?i càng thu?n ti?n,
nhanh chóng, không b? chi?m di?n tích Xe t?i ?óng thùng bán hàng l?u ??ng c?c k? phù h?p v?i mô hình bán hàng l?u ??ng nh? bán trái cây,
bánh m?, th?c ?n nhanh,.. ? các ch?, tr??ng h?c .v.v.
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Xe t?i IZ49 thùng cánh d?i g?n nâng h? bán hàng l?u ??ng
 

N?i th?t IZ49 2.5 t?n thùng cánh d?i nh?p kh?u CKD cao c?p, sang tr?ng, tay lái tr? l?c nh? nhàng, trang b? ??y ?? ?i?u hòa, h? th?ng âm thanh,
kính ?i?n, gh? ng?i b?c nêm h?i êm ái, t?o c?m giác tho?i mái nh?t cho ng??i ?i?u khi?n.

Trang b? tiêu chu?n xe t?i iz49

2 t?m che n?ng cho tài x? và ph? x?
Kính ch?nh ?i?n và khóa c?a trung tâm
Tay n?m c?a an toàn bên trong
Núm m?i thu?c
Máy l?nh (Tùy ch?n)
Dây an toàn 3 ?i?m
Kèn báo lùi
H? th?ng làm mát và s??i
Phanh khí x?
H?p ?en l?u d? li?u ho?t ??ng c?a xe DRM
CD-MP3, AM-FM radio

Vi?c thi?t k? thùng cánh d?i t??ng ch?ng ??n gi?n nh?ng th?c t? l?i c?c k? công phu, ?òi h?i s? t? m? trong t?ng chi ti?t, t?ng m?i ghép. Khung
x??ng và h? th?ng ?à ph?i ???c gia c? và thi?t k? ??c bi?t, b?i ph?n ch?u l?c c?a 2 cánh d?i s? t?p trung r?t l?n t?i ?ây, n?u không ???c thi?t k?
??c bi?t d? d?n ??n tình tr?ng h? h?ng, b?t m?i ghép ch? sau 03 tháng s? d?ng, nh?ng chi ti?t nh? mí ghép thùng cánh d?i ph?i ???c bao ph? t?t
nh?m ch?ng  th?m, ch?ng d?t, ??m b?o an toàn hàng hóa bên trong khi l?u thông.

Quy cách thùng kín cánh d?i
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Xe t?i IZ49 thùng cánh d?i g?n nâng h? bán hàng l?u ??ng
 

– ?à d?c: U100, ?à ngang: U80

– Khung x??ng: 40 x 40 mm

– Vách ngoài: inox 430 d?p sóng dày 0.5 mm

– Vách trong: tole ph?ng dày 0.5 mm

– Sàn s?t ph?ng dày 2,5 mm.

– Khung ?èn sau và khung c?a sau b?ng s?t ch?n ??nh hình.

– Trang b? 2 ?èn chi?u sáng trong thùng, 04 ?èn tr??c sau và 06 ?èn 2 bên hông thùng

– B?n l?, tay khóa b?ng s?t inox

– Vè ch?n bùn inox, C?n hông s?t

H? Th?ng Th?y L?c

– 08 xy-lanh th?y l?c (2 cái/cánh). Double Solenoid Valves nh?p kh?u Taiwan.

– ?ng th?y l?c c?a Nh?t.

Xe t?i IZ49 g?n b?ng nâng h?

Các lo?i thùng có th? ?óng ???c b?ng nâng : thùng mui b?t, thùng kín, thùng l?ng...Ngoài ra, chúng tôi còn ?óng các d?ng thùng cánh d?i, thùng
xe bán hàng l?u ??ng... Ph?c v? t?i ?a cho nhu c?u ?a d?ng và phong phú c?a khách hàng.Quy cách b?ng nâng h?

V? thông s? kích th??c : tùy thu?c vào t?ng lo?i xe,chúng tôi s? tính toán chi ti?t và báo v?i khách hàng v? kích th??c tiêu chu?n c?a s?n
ph?m ?ó.
V? v?t li?u s? d?ng : tùy thu?c vào nhu c?u s? d?ng và yêu c?u c?a khách hàng, ch?ng tôi s? s? d?ng v?t li?u linh ??ng, nh?m gi?m chi
phí t?i ?a cho ng??i s? d?ng, tuy nhiên v?n ??m b?o v?n ?? v?n hành ??t k?t qu? cao.
V?t li?u sàn b?ng : thông th??ng chúng tôi s? d?ng thép gân ( thép lá me ) v?i ?? dày 3mm , b?i ?ây là v?t li?u có ?? c?ng v?ng t?t, ch?u
???c l?c tr?ng tr??ng, l?c u?n,xo?n... trong quá trình làm vi?c.
S?c nâng b?ng ( t?i tr?ng nâng hàng) : dao ??ng t? 1000Kg – 2000Kg tùy nhu c?u khách hàng và tùy m?c ?ích s? d?ng.
Chi?u cao nâng-h? b?ng : có th? tùy ch?n ( 1 t?ng ho?c 2 t?ng ).
H? th?ng ?i?u khi?n v?n hành : dùng remote, có th? tháo r?i.

Nh?n xét
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Xe t?i IZ49 thùng cánh d?i g?n nâng h? bán hàng l?u ??ng
 

Th? ba, 10 Tháng 9 2019 

GIÁ XE T?I ?Ô THÀNH IZ49 THÙNG MUI B?T, dothanh iz49, giá xe iz49, xe t?i huyndai ?ô thành 2,4 t?n, Thông s? k? thu?t xe ?ô thành
iz49.

Nguy?n Hoàng 
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