Đô Thành Hyundai

Đánh giá: 5.0

xe tải isuzu thùng đông lạnh, tải trọng 1
tấn 9, isuzu đông lạnh 3,5 tấn, 5 tấn, isuzu
thùng đông lạnh 6 tấn FRR, xe thùng đông
lạnh chở hải sản 6 tấn, xe thùng đông lạnh
quyền AUTO, BÌNH THẮNG, LAMBERET , giá xe
thùng đông lạnh 6 tấn, 1 tấn 9 isuzu

Mô tả
thùng xe đông lạnh isuzu do quyền auto đóng chất lượng hàng đầu - hợp tác với xưởng đống thùng quyền
auto ,xe đông lạnh đóng trên nền xe isuzu với tải trọng đa dang mẫu mã đa dạng,giá thành phải chăng
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chuyên nhận đóng thùng xe tải các
kem, sữa, thuốc, thực phẩm đông
(thực phẩm đông lạnh sẵn; hải sản
bán hàng lưu động, xe nghiên cứu,
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loại tải trọng theo yêu cầu gồm: thùng xe tải đông lạnh (chở hải sản,
lạnh…), thùng kín (thực phẩm khô, hàng gia dụng, điện tử…), thùng bảo ôn
ướp muối đá; tôm, cá giống bơm oxy, rau củ quả…) và thùng thiết kế (xe
xe tải VAN, Sơmi rơ mooc đông lạnh).
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máy lạnh làm việc thùng có thể đạt nhiệt độ âm 25 độc
Với thiết kế thùng xe tải chắc chắn, an toàn cao, nguyên
cấp uy tín hàng đầu thế giới như Advel, Henkel, Dow… Tấm
nhiệt styrofoam, nhôm T gia cường, ván gỗ và GRP Châu Âu
thiện với môi trường, đảm bảo hàng hóa luôn được duy trì
chống chịu mọi va đập, hư hỏng.

liệu chất lượng, được nhập khẩu từ các nhà cung
panel được sản xuất kiên cố nhiều lớp gồm cách
đã mang đến thùng xe gọn nhẹ, vững chắc, thân
ở nhiệt độ tối ưu, an toàn vệ sinh thực phẩm,

Đặc tính thùng tải lạnh
Thùng tải lạnh là sản phẩm chiến lược nhất hiện nay trên thị trường , với thiết kế đa dạng, đủ loại trọng
tải cho các dòng xe khác nhau. Phù hợp nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho các tuyến đường từ nội thành đến
ngoại thành hay cả những nơi địa hình khó khăn, hiểm trở.
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máy lạnh làm mát thùng được lắp trên nền xe QKR77HE4
Ưu điểm nổi bật của xe thùng tải lạnh

Thiết kế thùng xe có kết cấu vững chắc, an toàn cao
Nguyên liệu được nhập khẩu từ các nhà cung cấp uy tín hàng đầu trong và ngoài nước như: Dow
Chemical, Henkel, Elyplan, Lamilux, 3M, Avdel….
Tải trọng cao
Thiết kế chắc chắn, gọn nhẹ và các chi tiết đồng bộ mang tính thẩm mỹ cao.
Trong quá trình sử dụng, khách hàng không phải lo lắng thùng bị tăng tải trọng mất đi khối lượng
chuyên chở, không phát sinh thêm chi phí bảo trì hoặc các sửa chữa khác và khả năng cách nhiệt duy
trì ổn định sau nhiều năm sử dụng.
Khách hàng có thể an tâm khi lựa chọn sản phẩm thùng tải làm phương tiện vận chuyển hàng hoá an toàn cho
mình cũng như đem đến sự uy tín của nhà vận chuyển cho người tiêu dùng
tất cả ốp góc cạnh và các chi tiết được quyền auto làm chi tiết và sắc nét

Công Ty TNHH Ô Tô Trường Lộc
Ông Nam Hyundai
Ngã Tư Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
P. Bình Hòa, TX. Thuận An, TP. Bình Dương
7000 Bình Dương
Việt Nam
0979809174
0934003778

Đô Thành Hyundai

Công Ty TNHH Ô Tô Trường Lộc
Ông Nam Hyundai
Ngã Tư Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
P. Bình Hòa, TX. Thuận An, TP. Bình Dương
7000 Bình Dương
Việt Nam
0979809174
0934003778

Đô Thành Hyundai

Đầu tiên phải kể đến mẫu xe tải đông lạnh ISUZU QKR77HE4 ISUZU là dòng xe tải nhẹ 2,5 tấn thuận tiện di
chuyển trong thành phố nhờ kích thước xe nhỏ gọn và di chuyển linh hoạt. Việc sử dụng công nghệ Blue-Power
trên động cơ Diesel giúp cho xe tải có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất hiện nay. Ngoài ra công nghệ
này còn giúp cho động cơ mạnh mẽ hơn, thân thiện hơn với môi trường và có độ bền vượt trội. Thêm vào đó,
giá thành của dòng xe QKR77HE4 lại khá mềm cũng là một ưu thế vượt trội.
Các thông số kỹ thuật đặc trưng của xe thùng đông lạnh QKR77HE4 như sau:
+ Động cơ: 4JH1E4NC (77kW)
+ Tiêu hao nhiên liệu: ~7 lít/100km
Kích thước
Kích thước
Khối lượng
Tải trọng
Tổng thể xe
Bên trong thùng
toàn bộ
chở hàng
mm
mm
kg
kg
6110x1870x2850
4220x1720x1770
5500
2490
6110x1870x2850
4220x1720x1780
4990
1950
Giá xe chassis ISUZU QKR77HE4 mới: từ 495 triệu (cabin sát xi, đã bao gồm VAT)
THÙNG TẢI THÙNG LẠNH - 6 TẤN
Là một sản phẩm thùng tải lạnh chiến lược nhất hiện nay trên thị trường, có tải trọng thiết kế dưới 6 tấn.
Đáp ứng các nhu cầu vận chuyển các tuyến nội ngoại thành trong cả nước, với thiết kế thùng hàng có kết cấu
vững chắc, an toàn cao, nguyên liệu chất lượng, được nhập khẩu từ các nhà cung cấp uy tín hàng đầu thế
giới, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường.
Trong quá trình sử dụng, khách hàng không phải lo lắng thùng bị tăng tải trọng mất đi khối lượng chuyên
chở, không phát sinh thêm chi phí bảo trì hoặc các sửa chữa khác. Khách hàng có thể an tâm khi lựa chọn
sản phẩm thùng tải làm phương tiện vận chuyển hàng hoá an toàn cho mình cũng như đem đến sự uy tín của nhà
vận chuyển cho người tiêu dùng

XE TẢI ĐÔNG LẠNH ISUZU FRR90NE4
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Hình xe tải ISUZU FRR90NE4 đóng thùng đông lạnh HỢP TÁC với xưởng sản xuất thùng lạnh lamberet
Các dòng xe FRR Euro 4 của ISUZU đều có những cải tiến đáng kể so với đời xe Euro 2 như: tăng cường độ
cứng của khung sát xi, tăng khoảng sáng gầm xe, nâng cao các chi tiết cầu chì + bầu hơi để tránh ngập
nước, các cải tiến ở hệ thống phanh và hộp số giúp xe vận hành êm ái, … Điểm cộng của xe ISUZU nữa là khả
năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Mặt khác, giá thành loại xe ISUZU FRR EURO4 cũng là 1 lợi thế cho
khách hàng khi lựa chọn dòng xe này.

Động cơ mạnh mẽ
Hệ thống phun nhiên liêụ điện tử common rail áp suất cao
Bộ turbo biến thiên tăng áp VGS
Vận hành an toàn với phanh thuỷ lực, trợ lực khí nén

Nội thất được thiết kế tinh tế và tiện ích
THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA XE TẢI ĐÔNG LẠNH
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ISUZU FRR90NE4Kích thước
Tổng thể xe
(dài x rộng x cao)
mm
8670 x 2300 x 3380
8670 x 2300 x 3380

Kích thước
Bên trong thùng
(dài x rộng x cao)
mm
6470 x 2120 x 2065
6470 x 2120 x 2065
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Khối lượng
toàn bộ
kg

Tải trọng
chở hàng
kg

11000
11000

5850
5700

