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BẢNG GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS
TƯ VẤN MUA MÁY liên ệ: CTY Nguyên T ịn Phát, 0909 153 183
Dịc vụ MUA BÁN / CHO THUÊ m y p
khách hàng làm đầu.

t điện Nguyên T ịn Phát luôn lấy lợi ích và sự hài lòng của

Nguyên T ịn Phát luôn có mặt bên bạn mọi lúc mọi nơi bạn cần với giá cả ưu đãi nhất.
Máy phát điện Cummins có độn cơ mạn mẽ siêu bền vận àn lâu dài và iệu quả. T êm
vào đó m y có kết cấu n ỏ ọn dễ di c uyển ít tiêu ao n iên liệu đem lại iệu quả kin tế
cao c o n ời sử dụn ; Dịc vụ bảo àn đ n tin cậy đ ợc ầu ết c c k c àn a
c uộn .

Cummins máy phát điện diesel là lựa c ọn tối u cho trong ngành công nghiệp, giao

thông vận tải, đường sắt, xây dựng, viễn thông, trường học, bệnh viện, tàu, lĩnh vực
petrolube dầu và khu vực cung cấp điện công nghiệp, khu resort nghỉ dưỡng, khách
sạn có t ể đ ợc p dụn n điện c ín oặc m y p t điện dự p òn / m y p t điện k ẩn
cấp sao l u.

Máy phát điện cũ nhập khẩu từ Mỹ - Anh Quốc – Nhật
Dòngmáy
Cummins

Môtả
Dòng máy dùng cho xe
k c xe đầu kéo p ổ
biến tại Việt Nam
Đây là dòn m y côn
n iệp có côn suất lớn
n ất iện nay

Côngsuất

Xuấtxứ

100kva2000kva

USA

Ưu điểm
M y có độ bền rất cao
c uyên n ữn dòn m y
côn suất lớn

Khoảnggiá
200Tr3200Tr

Máy phát điện cũ nhập khẩu CUMMINS
STT CÔNG SUẤT
1
60/66 KVA

KHOẢNG GIÁ
160Tr - 175Tr - 220Tr

STT CÔNG SUẤT
8
250/300 KVA

KHOẢNG GIÁ
350Tr - 370Tr - 390Tr

2

165Tr - 175Tr - 220Tr

9

750Tr - 775Tr - 850Tr

65/70 KVA

600/650 KVA

3

70/75 KVA

175Tr - 185Tr - 230Tr

10

700/750 KVA

900Tr - 950Tr - 1200Tr

4

75/80 KVA

180Tr - 180Tr -240Tr

11

800/850 KVA

1.200Tr – 1.300Tr – 1.400Tr

5

100/125 KVA

220Tr - 260Tr - 320Tr

12

1.400Tr – 1.600Tr – 1.800Tr

6

150/175 KVA

260Tr - 280Tr - 320Tr

13

7

200/225 KVA

300Tr - 330Tr - 350Tr

14

1000/1100
KVA
1500/1800
KVA
1800/2000
KVA

1.800Tr – 2.100Tr – 2.400Tr
2.100Tr – 2.500Tr – 3.750Tr

N ữn ưu điểm khi c ọn Nguyên T ịn Phát để mua máy phát điện bao ồm:







Giá thành cạnh tranh , nhiều u đãi đi kèm
Máy phát điện nhập khẩu với động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu cho bạn
Dịch vụ c ăm sóc khách hàng 24/24
Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, nhanh chóng nhất
Bảo àn lên đến 2 năm oặc 2000h
Kho máy phát điện cho thuê phong phú cho bạn lựa chọn

TƯ VẤN MUA MÁY PHÁT ĐIỆN : 0909 153 183
Hãy tham khảo BẢNG GIÁ THAM KHẢO CÁC DÒNG MÁY NHẬP KHẨU

