
Xe T?i Teraco Thùng Kín - Theo T?i Tr?ng Các Lo?i Thùng
 

    Ch?a có ?ánh giá

Chi ti?t s?n ph?m

XE T?I TERACO THÙNG KÍN T?I TERACO TR??NG L?C

Xe t?i Teraco thùng kín là lo?i xe có ph?n thùng ???c thi?t k? theo ki?u h?p kín, có 2 c?a ? phía sau xe và 1 c?a bên hông thùng (th??ng ? bên
ph?i), tùy theo t?i tr?ng m?i phân khúc có kích th??c thùng khác nhau. Hi?n nay, Teraco Tr??ng L?c có s?n các lo?i xe t?i Teraco thùng kín
nh?: Tera 100, Tera 150, Tera 180, Tera 190SL, Tera 345SL,… có chi?u dài thùng t? 2m8 ??n 6m2.

Xe t?i Teraco 100, t?i 990kg thùng kín dài 2,8m
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https://teracotruongloc.vn/san-pham/tera-100-thung-kin.html


Xe T?i Teraco Thùng Kín - Theo T?i Tr?ng Các Lo?i Thùng
 

Xe t?i Teraco 180, t?i 1.8 t?n Thùng Kín dài 3,3m

Xe t?i Teraco 190SL thùng kín, t?i 1,9 T?n, thùng dài 6m2

Xe t?i Teraco 345SL Thùng Kín, t?i 3,5 T?n, thùng dài 6m2

                       2 / 3

https://teracotruongloc.vn/san-pham/tera-180-thung-kin.html
https://teracotruongloc.vn/san-pham/tera190sl-thung-kin.html
https://teracotruongloc.vn/san-pham/tera345sl-kin.html


Xe T?i Teraco Thùng Kín - Theo T?i Tr?ng Các Lo?i Thùng
 

Xe T?i Teraco 350, T?i 3,5 t?n, thùng dài 5M

Khách hàng th??ng s? d?ng xe t?i Teraco thùng kín ?? v?n chuy?n các m?t hàng tiêu dùng, hàng hóa c?n ???c b?o qu?n  nh?: th?c ph?m t??i
s?ng, rau c?, trái cây,… và nh?ng lo?i hàng d? b? h? h?i b?i ?i?u ki?n th?i ti?t n?ng, m?a ?nh h??ng ??n ch?t l??ng hàng hóa

xe t?i Teraco thùng kín có thi?t k? nh? g?n nên xe lu?n lách r?t t?t, là dòng chuyên ch?y trong thành ph?, thu?n ti?n cho công vi?c ch? hàng và
giao hàng nhanh, và ???c trang b? ??ng c? m?nh m? giúp xe v?n hành không thua các dòng xe t?i nh? trên th? tr??ng hi?n nay.

Sau ?ây là kích th??c và giá c? c?a m?t s? xe t?i Teraco thùng kín có s?n t?i Teraco Tr??ng L?c:

Lo?i xe Kích th??c thùngT?i tr?ng Giá bán
Xe t?i Teraco
100 thùng kín

2.800 x 1.610 x
1.600 mm

930 kg 237.000.0
00 VN?

Xe t?i Teraco
150 thùng kín

3.330 x 1.740 x
1.870 mm

1.450 kg 323.000.0
00 VN?

Xe t?i Teraco
180 thùng kín

3.330 x 1.740 x
1.870 mm

1.750 kg 323.000.0
00 VN?

Xe t?i Teraco
190SL thùng kín

6.050 x 1.950 x
1.940 mm

1.800 kg 503.000.0
00 VN?

Xe t?i Teraco
345SL thùng kín

6.050 x 1.950 x
1.940 mm

3.490 kg 508.000.0
00 VN?

Ngoài cung c?p các thùng xe t?i theo tiêu chu?n c?a nhà máy, Teraco Tr??ng l?c còn có x??ng thi?t k? và ?óng các lo?i thùng do quý khách
yêu c?u, quý khách hàng có th? l?a ch?n v?t li?u ?à, v?t li?u vách trong, vách ngoài (tôn k?m, tôn ?en, inox, composite hay nhôm t?m), khung
x??ng (s?t ho?c inox), s?n thùng (tôn, inox, ph?ng, d?p sóng, lá me, 1 ?áy hay 2 ?áy) và ki?u lo?i b?n l?, màu s?n thùng,... ?? t?ng ?? th?m m?
và phù h?p v?i nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa c?a mình.

N?u b?n ?ang tìm ki?m ??a ?i?m mua xe t?i Teraco và ?óng thùng xe t?i ch?t l??ng t?i TPHCM, hãy ??n ngay Teraco Tr??ng L?c ?? ???c
tr?i nghi?m và mua xe t?i Teraco thùng kín giá t?t nh?t.

Kính m?i quý khách tr?i nghi?m s?n ph?m t?i:  TERACO TR??NG L?C BÌNH D??NG

?C: 37/6 QL 13, Khu Ph? Tây - P.V?nh Phú - Tp Thu?n An - Bình D??ng.

Hotline: 0938 468 539

Tr??ng L?c Auto
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