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    Ch?a có ?ánh giá

Chi ti?t s?n ph?m

XE T?I TERA100 THÙNG MUI B?T T?I TERACO TR??NG L?C

Daehan Motors phân ph?i ra th? tr??ng các dòng  xe t?i nh? xe t?i Teraco thùng mui b?t khá thành công trong nh?ng n?m g?n ?ây. N?u xét
v? ?? bán ch?y thì xe t?i Teraco thùng mui b?t không thua gì các ??i th? c?nh tranh nh? Hyundai, Isuzu,… Ti?t ki?m nhiên li?u, an toàn, thân
thi?n v?i môi tr??ng, ?? b?n cao và ki?u dáng ngo?i th?t tinh t?, hi?n ??i là th? m?nh c?a các dòng xe t?i Teraco mui b?t.

Dòng xe t?i Teraco có khá nhi?u m?u xe t?i thùng mui b?t v?i các s?n ph?m thu?c dòng xe t?i nh? t?ng tr?ng t?i d??i 5 t?n nh?: Tera 100,
Tera 150, Tera 180, Tera 190SL, Tera 345SL,... ?ây là dòng xe t?i có thi?t k? nh? g?n, kh? n?ng v?n chuy?n linh ho?t trong thành ph? cùng
công su?t v?n hành m?nh m? giúp ?áp ?ng t?t m?i nhu c?u chuyên ch? hàng hóa c?a khách hàng.

Tuy nhiên, tùy theo m?t hàng và t?i tr?ng hàng hóa th??ng ch? mà khách hàng có th? l?a ch?n ?óng thùng xe t?i mui b?t v?i quy cách khác
nhau ?? thích h?p v?i nhu c?u c?a mình.

Xe t?i teraco 100, thùng mui b?t, t?i 990kg, thùng dài 2m8
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https://teracotruongloc.vn/san-pham/tera-100-thung-mui-bat.html
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Xe t?i teraco 180, thùng mui b?t, t?i 1.8 t?n, thùng dài 3m3

Xe t?i teraco 190SL, thùng mui b?t, T?i 1,9 T?n, thùng dài 6m2

Xe t?i Teraco 345SL, Thùng mui b?t, t?i 3,5 t?n, thùng dài 6m2
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https://teracotruongloc.vn/san-pham/tera-180-thung-mui-bat.html
https://teracotruongloc.vn/san-pham/tera190sl-thung-mui-bat.html
https://teracotruongloc.vn/san-pham/tera345sl-thung-mui-bat.html
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Xe t?i teraco 350, thùng mui b?t, t?i 3,5 t?n, thùng dài 5M

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

Lo?i xe Kích th??c
thùng

T?i tr?ng Giá bán

Xe t?i Tera 100
thùng b?t

2.800 x 1.610 x
1.600 mm

930 kg 235.000.00
0 VN?

Xe t?i Tera 150
thùng b?t

3.330 x 1.760 x
1.550 mm

1.450 kg 320.000.00
0 VN?

Xe t?i Tera 180
thùng b?t

3.330 x 1.760 x
1.550 mm

1.750 kg 325.000.00
0 VN?

Xe t?i Tera
190SL thùng b?t

6.050 x 1.950 x
1.950 mm

1.850 kg 498.000.00
0 VN?

Xe t?i Tera
345SL thùng b?t

6.050 x 1.950 x
1.950 mm

3.490 kg 503.000.00
0 VN?

Xe t?i Teraco thùng mui b?t ???c ?ánh giá là lo?i xe thông d?ng nh?t b?i tính n?ng thích h?p ?? ch? nhi?u lo?i hàng hóa h?n h?p:

Xe có c?u t?o ??c bi?t, phù h?p ?? v?n chuy?n hàng hóa trong m?i ?i?u ki?n th?i ti?t:V?n n?m trong vùng khí h?u nhi?t ??i gió mùa nên
th?i ti?t ? Vi?t Nam th??ng di?n bi?n khá ph?c t?p, gây ra nhi?u khó kh?n khi v?n chuy?n và b?o qu?n hàng hóa n?u thùng xe không ???c
che kín. V?i c?u t?o ??c bi?t, xe t?i mui b?t Teraco s? giúp ng??i s? d?ng che ch?n hàng hóa t?t nh?t mà không s? th?i ti?t n?ng m?a th?t
th??ng.
B?c d? hàng thu?n ti?n
?áp ?ng ???c tính thông thoáng, b?ng có th? m? ra ???c
Giá c? ph?i ch?ng, v?a túi ti?n c?a nhi?u khác hàng, giúp thu h?i v?n nhanh

Ngoài xe t?i Teraco thùng mui b?t, Teraco Tr??ng l?c còn thi?t k? và ?óng các lo?i thùng do quý khách yêu c?u, quý khách hàng s? ???c l?a
ch?n v?t li?u chi ti?t theo lo?i hàng hóa chuyên ch?, theo m?c giá thích h?p.

Quý khách quan tâm ??n s?n ph?m xe t?i Teraco này xin m?i ??n v?i Teraco Tr??ng L?c, chúng tôi vinh d? là ??i lý ?y quy?n chính th?c c?a
Daehan phân ph?i xe t?i t?i Teraco t?i khu v?c mi?n Nam, chúng tôi cam k?t bán xe t?i Teraco giá r? nh?t. H? tr? các d?ch v? vay v?n ngân
hàng m?t cách nhanh g?n. ??ng v?i ??t hàng t?i ?âu khi ch?a qua công ty chúng tôi tham kh?o.

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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