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BẢNG GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN YANMAR
TƯ VẤN MUA MÁY, liên hệ: CTY Nguyên Thịnh Phát, 0909 153 183
Dịch vụ MUA BÁN / CHO THUÊ máy phát điện Nguyên Thịnh Phát luôn lấy lợi ích và sự
hài lòng của khách hàng làm đầu.

Nguyên Thịnh Phát luôn có mặt bên bạn mọi lúc, mọi nơi bạn cần, với giá cả ưu đãi
nhất.
Yanmar Co.Ltd nhà cung cấp trên tòan thế giới về máy phát điện và hệ thống phát điện, thành
lập năm 1982, Yanmar chuyên phát triển các công nghệ mới tạo ra sản phẩm ít tiêu thụ
nhiên liệu. Yamar ứng dụng hệ thống đốt đầu tiên trên thế giới được gọi là
“A.S.SI.G.N”và kết hợp các công nghệ mới của vòi phun phân tán cao
“The high pressure Miller Cycle System” tính năng dẫn đến tăng cường tiết kiệm nhiên
liệu , giảm khí thải để tạo bước đột phá công nghệ trong việc phát triển các máy phát
điện Yanmar với uy tín về độ bền cao; cũng như vận hành với chi phí thấp, đặc biệt ứng

dụng cho ngành hàng hải.

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

Môtả
Máy phát điện Yanmar là lựa
chọn tối ưu cho trong ngành công

nghiệp,hệ thống năng lượng,
nông nghiệp và xây dựng. Đăc
biệt thích hợp sử dụng trong
hàng hải,tàu thuyền.

Dòng máy thủy chuyên dùng
cho tàu thuyền
Đang dùng cho Nhật Bản và
Các nước Châu Á

Côngsuất

Xuấtxứ

100kva12500kva

Nhật
Bản

Ưu điểm
mức phát thải thấp,
chống rung tốt, ít tiêu
thụ nhiên liệu, thân
thiện với môi trường,
hiệu quả kinh tế cao,
chống ồn, an toàn,
lắp đặt dễ dàng, bảo trì
– bảo hành đáng tin
cậy, được hầu hết các
khách hàng ưa chuộng

Khoảnggiá
220Tr2200Tr

Những ưu điểm khi chọn Nguyên Thịnh Phát để mua máy phát điện bao gồm:







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