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Xe t?i IZ65 thùng cánh d?i bán hàng l?u ??ng 3.5 t?n

  

?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 IZ65 thùng kín m? b?ng cánh d?i bán hàng l?u ??ng 3.5 t?n ho?c h? t?i 2.5 t?n.

Nh?m ?áp ?ng nhu c?u cu?c s?ng “công nghi?p” nh? hi?n nay, ng??i bán hàng c?n nhanh h?n, và Xe t?i thùng cánh d?i IZ65 s? giúp nh?ng
ng??i bán hàng l?u ??ng nh? trái cây, qu?n áo, bánh, k?o, th?c ?n công nghi?p tr? nên thu?n ti?n h?n r?t nhi?u, l?u ??ng h?n r?t nhi?u.

?u ?i?m c?a xe t?i bán hàng l?u ??ng: 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?,
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tr??ng h?c, d?c l? ???ng, các khu công nghi?p ho?c nh?ng ??a ?i?m không có di?n tích ?? bày bán thì s? bán tr?c ti?p trên xe.

Quy cách thùng cánh d?i thông d?ng:

- Sàn b?ng Tole ho?c Inox 1,2 mm d?p sóng

- Vách hông bên trái d?ng t?m li?n, ph?ng, không có c?a; ph? t?m vách b?ng Tole, Inox, Composite ho?c Aluminium

- Vách hông bên ph?i ???c m? d?ng cánh d?i v?i 3 t?m b?ng và ch?ng gi? b?ng xy lanh h?i

- Vách sau d?ng 1 c?a m? ngang

- Tr? thùng b?ng thép dày 2mm

- Có trang b? ??y ?? các thi?t b?: tay n?m ?óng m? b?ng, cây ch?ng an toàn thùng
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Nh?n xét

Th? sáu, 22 Tháng 2 2019 

xe t?i ch? hàng l?u ??ng ??i m?i, ??p, ti?n nghi, giá t?t

Nguy?n Hoàng 
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