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    Ch?a có ?ánh giá

Xe t?i Tera 350 thùng kín, t?i tr?ng 3,5 t?n, thùng 5M Giá bán: liên
h? ---------------------------- Xe t?i Tera 350 3T5 thùng 5M ??ng c?
ISUZU, EURO 4, phun nhiên li?u ?i?n t? Dung tích xi lanh 2,7 lít
Thùng l?ng - Mui b?t - Thùng kín Cabin xe hi?n ??i, máy l?nh theo
xe

Chi ti?t s?n ph?m

XE T?I TERA 350 THÙNG KÍN

 

Xe t?i Tera 350 là phiên b?n thu g?n trên ti?n thân là Xe t?i Tera 345SL ?ang có m?t trên th? tr??ng hi?n nay. ???c c?i ti?n và thu g?n t? Tera
345SL, Tera 350 Thùng Kín có thi?t k? thùng nh? g?n h?n, nh?ng v?n gi? nguyên t?i tr?ng dành cho các khách hàng không thích thùng quá dài
lên t?i 6m2 c?a Tera 345SL ?? có th? d? dàng di chuy?n vào các ???ng nh? c?a thành ph?.

R?t l?y làm vinh d? khi công ty Tr??ng L?c Auto là ??i lý ???c nhà máy ch?n làm ??i lý c?p 1 phân ph?i chính th?c xe t?i Teraco này
trên toàn qu?c. Khi l?a ch?n mua xe t?i Teraco Tr??ng L?c, Quý khách hàng s? ???c h??ng nh?ng ?u ?ãi và quy?n l?i t?i ??i Lý 3S nh?:

- Cung c?p các s?n ph?m v?i giá t?t nh?t

- Ch?t l??ng tuy?t ??i t? nhà máy Daehan Motors

- B?o hành theo cam k?t trong quá trình s? d?ng

- Cung c?p ph? tùng chính hãng

- Th? t?c mua xe nhanh chóng, thanh toán nhanh g?n, tr? góp ti?n l?i

THÔNG S? K? THU?T XE T?I TERA 350 THÙNG KÍN

Kích th??c t?ng th? Dx Rx C 6.890x 2.100x 3040mm
Chi?u dài c? s? 4.500

V?t bánh xe tr??c /sau 1.660/1.590 mm
Kho?ng sáng g?m xe 210 mm

Tr?ng l??ng b?n thân (Cab Chassis) 3.450 kg
Tr?ng l??ng toàn b? 7.135 kg

Bán kính quay vòng t?i thi?u 9 m
Ki?u ??ng c? ISUZU
Lo?i ??ng c? 4 k?, 4 xylanh th?ng hàng, làm mát b?ng ch?t l?ng, t?ng áp

Dung tích xy-lanh 2.771 cm3
Tiêu chu?n khí th?i IV

???ng kính & hành trình pít tông 93 x 102 mm
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Công su?t c?c ??i 106/3400 Ps/rpm
Mô-men xo?n c?c ??i 257/2000 N.m/rpm

Lo?i nhiên li?u Diesel
Dung l??ng thùng nhiên li?u 120 L

T?c ?? t?i ?a 83.22
Ki?u h?p s? S? sàn, 5 s? ti?n, 1 s? lùi

T? s? truy?n h?p s? ih1: 4.714, ih2: 2.513, ih3: 1.679, ih4: 1.000, ih5: 0.784, iR:4.497
T? s? truy?n cu?i 6.142

Treo Tr??c Ph? thu?c, nhíp lá (s? lá nhíp 06), gi?m ch?n th?y l?c.
Treo Sau Ph? thu?c, nhíp lá (s? lá nhíp chính 09, s? lá nhíp ph? 05), gi?m ch?n

th?y l?c
Phanh chính Th?y l?c 2 dòng, tr? l?c chân không
Tr??c/Sau Tang tr?ng
Phanh ph? Phanh khí x?

L?p Tr??c / sau  7.00R16LT
L?p d? phòng 1
L??i t?n nhi?t M? Chrome

?èn chi?u sáng phía tr??c Halogen
?èn s??ng mù phía tr??c Trang b? theo xe

C?n hông và c?n sau Có
Ch?n bùn Có (tr??c và sau)

Lo?i vô l?ng Vô l?ng g?t gù
C?a s? C?a s? ch?nh ?i?n

Khóa c?a Khóa trung tâm
Ch?t li?u gh? ng?i N? cao c?p

S? ch? ng?i 3 ng??i
?i?u hoà ca-bin Trang b? theo xe

Dây an toàn Gh? tài và gh? ph? lái
Màn hình c?m ?ng LCD 7 inch k?t h?p camera lùi Trang b? theo xe

 NGO?I TH?T XE T?I TERA 350 THÙNG KÍN

Gi?ng nhau v? thi?t k? Tera 345SL, khác bi?t t?i tr?ng, xe t?i Tera 350 s? h?u di?n m?o ?n t??ng v?i cabin ??u vuông c?ng cáp, m?t ca-l?ng
???c m? crôm th?ng ??ng b?t m?t, kèm c?m ?èn pha halogen kích th??c l?n t?o nên m?t t?ng th? sang tr?ng, tinh t? hài hòa nh?ng c?ng không
kém ph?n m?nh m? thu hút ng??i nhìn. Ngoài ra, kích c? ?èn pha và ?èn h?u c? l?n giúp t?i ?u hi?u su?t chi?u sáng, t?ng kh? n?ng nh?n di?n và
??m b?o an toàn khi di chuy?n vào ban ?êm ho?c tr?i m?a.
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Thi?t k?t Cabin ??u vuông, m?t ca-l?ng ???c m? crom th?ng ??ng b?t m?t

C?m ?èn pha Halogen kích th??c l?n

Xe t?i Tera 350 thùng kín còn ???c trang b? phanh khí x?, h? tr? phanh khi xu?ng d?c ??m b?o an toàn và t?ng tu?i th? phanh chính, t?n d?ng
t?i ?a hi?u qu? v?n hành c?a xe.

Thùng g?n nh? ?u vi?t, chuyên ch? s?n ph?m nh?, c?ng k?nh, kích th??c dài

Thi?t k? thùng dài 5M g?n nh?, c?i ti?n so v?i Tera190SL và Tera345SL là y?u t? mà khách hàng quan tâm khi v?n chuy?n vào thành ph?.

Thùng xe Tera 350 ???c thi?t k? chuyên bi?t ?? chuyên ch? các s?n ph?m kích th??c dài, c?ng k?nh nh? ?ng n??c, ?ng thép, v?t li?u xây d?ng,
b?n n??c, bình n?ng l??ng m?t tr?i. Có th? nói, kích th??c thùng ???c thi?t k? t?i ?u v?i v?t li?u ch?t l??ng cao t?o nên nh?ng thùng hàng ch?c
ch?n, b?n b? v?i không gian ch? hàng vô cùng r?ng rãi và hi?u qu?.
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N?I TH?T XE T?I TERA 350

C?ng gi?ng nh? Tera190SL và Tera345SL, Xe t?i Tera 350 thùng kín v?n ???c trang b? màn hình c?m ?ng 7 inch ? khoan lái, v? trí này c?ng
là n?i hi?n th? hình ?nh t? camera phía sau, giúp vi?c lùi xe d? dàng và an toàn h?n, ?ây là m?t ?i?m c?ng r?t l?n cho s?n ph?m c?a Daehan
Motors vì ? các dòng xe khác cùng phân khúc và t?m giá khó có th? tìm th?y tính n?ng này.

Bên c?nh ?ó, c?a kính ch?nh ?i?n, vô-l?ng g?t gù ?i?u ch?nh nhi?u v? trí cho phù h?p v?i th? tr?ng và chi?u dài tay c?a các tài x?, góp ph?n t?o
nên ??c tr?ng c?a Xe t?i Tera 350.

Không gian khoang lái ???c s?p x?p thông minh, ti?n nghi, giúp tài x? d? dàng th?c hi?n các thao tác trong xe. Gh? n? ôm l?ng màu sáng và có
th? ngã 45 ??, mang ??n c?m giác tho?i mái cho tài x? khi di chuy?n trên ???ng. ?i?u hòa ???c trang b? tiêu chu?n theo xe v?i các khe gió ?i?u
hòa ?p vi?n kim lo?i n?i b?t. Bên c?nh h?c ch?a ?? bên gh? ph? th??ng th?y trên các dòng xe khác, khu v?c tr?n xe trên gh? lái còn ???c trang
b? thêm 01 h?c ch?a ?? ti?n l?i, thu?n ti?n cho vi?c c?t gi? tài li?u, v?t d?ng cá nhân c?a tài x?.
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Gh? n? ???c thi?t k? ôm l?ng, có th? ngã 45 ??, giúp các bác tài tho?i mái khi di chuy?n trên ???ng

??NG C? XE T?I TERA 350

S? h?u ??ng c? Isuzu, máy d?u 4 xy-lanh dung tích 2,7 lít, Xe t?i Tera 350 ??t công su?t 106 mã l?c t?i vòng tua máy 3.400 vòng/phút, mô-men
xo?n c?c ??i 257 Nm t?i 2.000 vòng/phút, k?t h?p nh?p nhàng cùng h?p s? sàn 5 c?p LC5T28ZB2Q07, giúp xe v?n hành êm ái và b?n b?. Xe
???c thi?t k? v?i t? s? truy?n c?u sau 6.142 ??t hi?u qu? t?i ?a trong vi?c h? tr? xe leo d?c khi có t?i m?t cách d? dàng và ti?t ki?m nhiên li?u, phù
h?p v?i ?i?u ki?n ???ng xá c?a Vi?t Nam.

 

 

Ngoài ra, nh?m t?i ?u hóa kh? n?ng ch? hàng và ?n ??nh khi v?n hành, Tera 350 ??u ???c trang b? h? th?ng treo tr??c/sau ph? thu?c và h?
th?ng nhíp lá bao g?m 6 lá nhíp tr??c và 9 lá nhíp sau k?t h?p thêm 5 lá nhíp ph?, giúp t?ng kh? n?ng ?n ??nh thân xe, ??m b?o s? êm ái khi ch?
hàng ??c bi?t là khi có t?i n?ng.

L?i ích kinh t?

??i v?i xe t?i Tera 350 t?i tr?ng 3.49 t?n, nh?ng chuy?n chuyên ch? hàng t?i khu v?c ngo?i thành và các t?nh là m?t kho?n ??u t? ?áng ti?n khi
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không b? gi?i h?n v? t?i tr?ng, v?n chuy?n ???c nhi?u hàng hóa h?n mang l?i l?i ích kinh t? cao h?n.

Nh? v?y, v?i ?u ?i?m: Giá c? ph?i ch?ng so v?i các dòng xe khác; ??ng c? m?nh m?, b?n b?; Thi?t k? nh? g?n, sang tr?ng và tinh t?; D? dành
v?n chuy?n Tera 350 x?ng ?áng là s? l?a ch?n hàng ??u khi khách hàng l?a ch?n mua dòng xe t?i 3,5 t?n so v?i các dòng s?n ph?m khác trong
phân khúc.

============

Giá xe t?i Tera 350

Liên h? v?i chúng tôi ?? có giá bán chu?n nh?t: 0938 468 539

 

============

--> Công ty chúng tôi có bán các dòng xe t?i TERACO T100, T180, T150, T245L, T190SL và T345SL tr? góp qua ngân hàng:

??i v?i khách hàng mua xe t?i ??ng tên cá nhân : H? s? bao g?m

-Ch?ng minh nhân dân ch? xe [có v?] + CMND c?a v?

-Gi?y ??ng ký k?t hôn [N?u có]

-S? h? kh?u

-Gi?y ch?ng nh?n ??c thân [N?u ch?a k?t hôn].

??i v?i khách hàng doanh nghi?p mua xe t?i: H? s? bao g?m

-??ng ký kinh doanh ph?i trên 6 tháng tr? lên.

-Gi?y phép kinh doanh ( b?n sao y công ch?ng )

-B?ng báo cáo thu? (6 tháng g?n nh?t ).

-B?ng báo cáo tài chính (6 tháng g?n nh?t).

========================

Khi quý khách hàng ??a ra quy?t ??nh mua xe tai  t?i công ty Ô Tô Tr??ng L?c => Quý khách s? nh?n ???c r?t nhi?u ?u ?ãi:

- Ch?t l??ng xe t?t – Giá thành h?p lý – ??i ng? nhân viên ph?c v? chuyên nghi?p-Nhi?t tình – Vui v?.

- D?ch v? b?o d??ng – B?o hàng có trình ?? chuyên môn cao.

- Ph? tùng luôn luôn có s?n khi khách hàng c?n.

- Th? t?c vay v?n ngân hàng ??n gi?n - Nhanh chóng.

- Xe có s?n giao ngay , khi quý khách thanh toán ti?n ??y ??

Hãy nh?c máy lên và liên h? ngay cho chúng tôi ?? ???c ph?c v? t?t nh?t:

======================== 

CÔNG TY C? PH?N TH??NG M?I D?CH V? Ô TÔ TR??NG L?C

 37/6 QL 13 Khu Ph? Tây- P. V?nh Phú- Thu?n An- Bình D??ng - Vi?t Nam.

 Hotline: 0938.468.539

Nh?ng dòng xe bán ch?y trong tháng: B?m vào link bên d??i ?? xem chi ti?t

=> xe t?i tera100 t?i tr?ng 1 t?n

=> xe t?i tera190SL t?i tr?ng 1,9 t?n

=> xe t?i tera345SL t?i tr?ng 3,5 t?n
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=> xe t?i tera 245SL t?i tr?ng 2,4 và 2.8 t?n

It is actually a common misunderstanding that criticizing the woman can certainly make her open up your decision. Nevertheless, this is not the
situation in any way. You can keep the houston doublist discussion light-weight and humorous by requesting her questions and generating
adhere to-up comments. Keep in mind you should never harm her feelings by making fun of her or producing entertaining of your self. The real
key to courting a girls is usually to avoid her way, yet still be genuine. Below are some tips on how to come up with a girl truly feel attracted to
you.
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