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Xe tr?n bê tông Daewoo K4MVF
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Xe tr?n bê tông Daewoo K4MVF 7 kh?i
 

  

H?i v? s?n ph?m này 

Nhà s?n xu?tDAEWOO 

Mô t? 

Gi?i thi?u xe tr?n bê tông Daewoo K4MVF

Xe t?i Daewoo là dòng xe n?i ti?ng v?i h? th?ng t? ??ng hoàn toàn nh?p kh?u nguyên chi?c t? Hàn Qu?c t?i ??i lý 3S - Daewoo Vi?t Nam phân
ph?i giá g?c c?nh tranh.

Xe tr?n bê tông 7 kh?i s? d?ng xe t?i daewoo novus ??ng c? DV15TIS ,4 k? 8 xi lanh th?ng hàng có Turbo t?ng áp làm mát nhanh, v?i th?
tích làm vi?c cao 14618 cm3 nh? vào ?ó mà quý khách có th? tin t??ng h?n vào kh? n?ng v?n hành c?a xe.

Xe tr?n bê tông 7m3 Daewoo khung g?m ???c s?n xu?t t? thép nguyên kh?i chuyên d?ng ch?u t?i cao có k?t c?u ch?c ch?n, b?n xe Daewoo
???c s? d?ng b?n ch?t l??ng cao làm t? nh?ng t?m thép nguyên kh?i l?n ch?c ch?n,b?o ??m tính ??ng nh?t không r? sét.
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Xe tr?n bê tông Daewoo K4MVF 7 kh?i
 

Gi?y ki?m ??nh c?p cho xe t?i daewoo b?n tr?n bê tông t? ??ng

H? th?ng b?n tr?n ???c s? d?ng c? c?u quay th?y l?c công su?t cao t?o vòng quay nhanh và kh?e ngay c? khi kh?i l??ng cát, ?á xi m?ng n?ng,
thi?t k? t?m cao c?a b?n v?a ph?i d? cho v?t li?u vào b?n, h?n ch? r?i vãi trong quá trình xu?t v?t li?u hi?u qu?

Phanh ABS Xe tr?n bê tông Daewoo

B? ph?n gi?m sóc tr??c và sau c?a Xe tr?n bê tông Daewoo Novus

                       3 / 9



Xe tr?n bê tông Daewoo K4MVF 7 kh?i
 

B? ?i?u ch?nh tr??t t? ??ng trên Xe tr?n bê tông Daewoo

Gi?i thi?u B?n tr?n bê tông t? ??ng Daewoo Mixer

H?p bê tông ?ã qua s? d?ng ?ã ???c l?p ??t ?? thu?n ti?n h?n

B? ch?a n??c PE c? l?n (350L) có th? ch?a ?? n??c c?n thi?t ?? tr?n bê tông

?ng cao su d? c?m và gi? theo trình t?

C?a r?ng và d?c thu?n ti?n cho vi?c cung c?p v?t li?u cho Xe tr?n bê tông Daewoo
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Xe tr?n bê tông Daewoo K4MVF 7 kh?i
 

Trang b? thêm Xe tr?n bê tông Daewoo ?èn chi?u sáng thu?n l?i cho làm vi?c ban ?êm

Cabin xe tr?n bê tông Daewoo ???c thi?t k? cao g?n ??p n?i b?t và r?t sang tr?ng v?i màu tr?ng c?a xe, n?i th?t ???c thi?t k? theo phong cách
Châu Âu t?t c? các trang thi?t b? cao c?p, không gian r?ng rãi thông thoáng có h? th?ng âm thanh, ??u hòa ??i m?i làm mát nhanh t?o c?m giác
tho?i mái ti?n nghi an toàn cho ng??i lái khi v?n hành

Cabin t?m nhìn r?ng, kính chi?u h?u l?n

?ánh giá Xe tr?n bê tông Daewoo

Xem thêm chi ti?t s?n ph?m theo B?ng báo giá xe tr?n bê tông Daewoo

?ánh giá Ngo?i th?t xe tr?n bê tông 7 kh?i DAEWOO K4MVF

Xe tr?n bê tông Daewoo có thi?t k? ch?c ch?n nh?ng v?n gi? ???c tính “th?m m?” r?t ??c tr?ng so v?i các xe cùng lo?i trên th? tr??ng.

M?t n? xe tr?n bê tông Daewoo ???c thi?t k? ch?c ch?n, s? d?ng nguyên lý khí ??ng h?c giúp làm mát ??ng c? c?ng nh? n?i th?t bên trong, ??ng
th?i c?ng nh? ?ó mà gi?m ???c l?c c?n c?a không khí giúp ti?t ki?m nhiên li?u h?n s? v?i thi?t k? truy?n th?ng.

Kính ch?n gió tr??c r?ng và ch?c ch?n giúp cho t?m nhìn trong bu?ng lái lên ??n 40.5 ??. ?ây là m?t trong nh?ng y?u t? ???c xem là ?u ?i?m c?a
xe tr?n bê tông 7 kh?i, giúp xe ???c ?u tiên l?a ch?n h?n.

G??ng chi?u h?u cho góc quan sát r?ng

S? k?t h?p gi?a các y?u t? k? thu?t và th?c t? v? trí ?ã ki?m ch?ng, g??ng chi?u h?u có góc quan sát ??t t?i 34.3 ??. T?m nhìn r?ng giúp cho tài
x? có th? quan sát d? dàng c?ng nh? ??m b?o tính an toàn t?i ?a trong quá trình c?m lái.

Ngoài nh?ng thu?n ti?n v? ngo?i th?t trên, xe tr?n bê tông Daewoo K4MVF 7 kh?i còn có nh?ng tính n?ng giúp thu?n ti?n cho ng??i s? d?ng
nh?: Bình ch?a n??c ???c thi?t k? l?n h?n ??n 350 lít ?? s?c ch?a ?? cung c?p ???c trong quá trình v?n hành b?n tr?n, ph?u b?n tr?n ???c làm v?i
?? d?c cao c?ng nh? r?ng h?n.

?èn chi?u sáng c?a xe b?n tr?n bê tông Daewoo ???c trang b? v?i g?c sáng r?ng h?n, thu?n ti?n trong v?n ?? làm vi?c vào ban ?êm. Cùng v?i
?ó, xe trang ?i các vòi x?t ?? v? sinh xe. S? ti?n l?i, thu?n ti?n khi s? d?ng c?ng là v?n ?? mà Daewoo K4MVF chú ý ??n.

Cabin có góc nghiêng ??n 52 ??. B?ng ?i?u khi?n cabin ?i?n t? ???c l?p ??t ngay t?i trung tâm giúp cho vi?c ?i?u khi?n ???c d? dàng và thu?n l?i
h?n.

N?p phía tr??c, b? t?n nhi?t c?a xe tr?n bê tông Daewoo
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Xe tr?n bê tông Daewoo K4MVF 7 kh?i
 

Súng h?i ?? v? sinh trên xe tr?n bê tông Daewoo

Bình khí trên xe tr?n bê tông Daewoo

Urea Tank - giúp x? lý  ô nhi?m khí th?i khi ??ng c? v? g?n b?ng 0 xe tr?n bê tông Daewoo ( Tiêu chu?n Euro 4 5 6 )

N?i th?t xe tr?n bê tông 7 kh?i DAEWOO K4MVF

Tông màu xám nh?t bên trong khoang lái xe tr?n bê tông 7 kh?i mang l?i c?m giác ?m cúng, d? ch?u. B?ng ?i?n t? và các trang b? n?i th?t v?i
các ???ng nét d?t khoát mang ??n m?t không gian ??c l?p và tinh t? cho c? lái xe và hành khách.

Gh? lái gi?m ch?n (nén h?i) c?a xe tr?n bê tông Daewoo ???c nghiên c?u ?? t?ng kh? n?ng v?n hành xe, gi?m m?t m?i và stress cho các tài x?
mang ??n m?t môi tr??ng làm vi?c lý t??ng.

Vô l?ng xe tr?n bê tông 7 kh?i Daewoo K4MVF Novus SE có size l?n nh?ng v?n ??m b?o tính linh ho?t và chính xác. Kèn ???c thi?t k? t?i trung
tâm bánh lái, d? dàng và thu?n ti?n trong vi?c s? d?ng

Công t?c xe tr?n bê tông Daewoo bao g?m ??y ?? ch?c : ?èn xi- nhan r?, c?n g?t n??c, ?èn flash c?nh báo nguy hi?m.

Có th? ?i?u ch?nh góc lái linh ho?t theo chuy?n ??ng c? th?.

N?i th?t xe tr?n bê tông Daewoo Novus
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Xe tr?n bê tông Daewoo K4MVF 7 kh?i
 

N?i th?t xe tr?n bê tông Daewoo K4MVF Novus

N?i th?t xe tr?n bê tông Daewoo Novus

Hi?n th?, âm thanh, camera tr??c sau trong xe tr?n bê tông Daewoo ( tùy ch?n )

H? c?u chì xe tr?n bê tông Daewoo

Phanh g?p xe tr?n bê tông Daewoo

??ng c? xe tr?n bê tông 7 kh?i DAEWOO K4MVF 390 PS
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Xe tr?n bê tông Daewoo K4MVF 7 kh?i
 

Giá xe tr?n bê tông Daewoo ? m?c h?p lý và vô cùng c?nh tranh m?c dù ??ng c? ???c trang b? là lo?i tân ti?n nh?t, bao g?m DE12 và DV15 v?i
các thông s? nh? sau

DE12

Lo?i: L-6
123X155mm
1?
340ps/145kg.m
S?c nhanh và làm mát t? ??ng bên trong

DV15

Lo?i: V-8
128X142mm
6?
390ps/160kg.m
S?c nhanh và làm mát t? ??ng bên trong

Xem hình ?nh: ??i lý xe t?i Daewoo t?i TPHCM

An toàn c?a xe tr?n bê tông 7 kh?i DAEWOO K4MVF công su?t kéo 390PS

Trang b? phanh ABS mang ??n cho xe tr?n bê tông 7 kh?i s? an toàn, ki?m soát th?ng toàn di?n và ??c bi?t h?u ích khi lái d??i ?i?u ki?n ???ng
tr?n tr??t.

V?i ABS/ASR, lái xe có th? duy trì h??ng lái ?n ??nh m?i lúc, ng?n ng?a nh?ng tình hu?ng nguy hi?m có th? x?y ??n.

V?i m?c tiêu mang ??n s? th?a mãn cao nh?t cho khách hàng, bên c?nh nh?ng trang thi?t b? hi?n ??i và n?i ngo?i th?t tân ti?n, giá xe tr?n bê
tông 7 kh?i l?i ? m?c vô cùng h?p lý.

Ngoài ra, v?i ph??ng châm ch?m sóc toàn di?n, Xe t?i DAEWOO mang ??n các d?ch v?: ch?m sóc ??c bi?t, d?ch v? nhanh chóng, ch? ??ng
sau các d?ch v?.

Hãy liên h? ngay ?? nh?n ???c nh?ng ?u ?ãi m?i nh?t t? chúng tôi.

Thông s? k? thu?t xe tr?n bê tông daewoo

Thông s? k? thu?t xe tr?n bê bê tông Daewoo K4MVF Novus SE b?n tr?n 7 kh?i
Hãng xe: xe tr?n bê trông Daewoo
T? tr?ng 11170 kg
T?i tr?ng 13000 kg
T?ng t?i tr?ng 24300 kg
S? ng??i cho phép ch? 2 ng??i
Kích th??c xe DxRxC 8400x2500x3820 mm
Kho?ng cách tr?c 3280+1300 mm
V?t bánh tr??c/sau 2050/1855 mm
S? tr?c 3
Công th?c bánh 6x4- 2 c?u 1 dí
Lo?i nhiên li?u Diesel
Nhãn hi?u ??ng c? DV15TIS
Lo?i ??ng c? 4 k?, 8 xi lanh ch? V, t?ng áp
Th? tích 14618 cm3
Công xu?t l?n nh?t/t?c ?? quay 287kW/2100v/ph
C? l?p tr??c sau 11.00-20
H?p s? T16S6(F6/R1)
H? th?ng phanh tr??c/sau d?n ??ng Tang tr?ng khí nén
Phanh tay/ d?n ??ng Tác ??ng lên bánh xe tr?c 2 và 3 t? hãm
Ki?u h? th?ng lái Tr?c vít ê cu bi/c? khí có tr? l?c th?y l?c

Video Xe b?n tr?n bê tông Daewoo Novus SE K4MVF b?n tr?n 7 kh?i
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Xe tr?n bê tông Daewoo K4MVF 7 kh?i
 

Nh?n xét

Th? b?y, 12 Tháng 5 2018 

Xe daewoo t?i n?ng ch?t l??ng, giá thành v?a ph?i, ch?t l??ng ngang v?i hyundai và hino

Nguy?n Hoàng 
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