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BẢNG GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN HINO
TƯ VẤN MUA MÁY, liên hệ: CTY Nguyên Thịnh Phát, 0909 153 183
Hino Generator Co.Ltd Là một nhà phát triển và sản xuất động cơ diesel hàng đầu thế giới.
Với phương châm của Hino “Năng lượng thay đổi cuộc sống!” . Kể từ năm 1973, Hino
phấn đấu để tạo ra công nghệ diesel đáp ứng nhu cầu của xã hội, các sản phẩm ứng dụng công
nghiệp. cho đến ngày hôm nay, danh tiếng của thương hiệu Hino vươn xa nhờ sự tín nhiệm
của khách hàng đối với tiêu chuẩn chất lượng, độ tin cậy và độ bền của máy phát điện Hino.
Máy phát điện Hino với động cơ diesel cải tiến thải khí thải sạch hơn,tiết kiệm nhiên liệu, động
cơ vận hành liên tục bền bỉ và mạnh mẽ, có tuổi thọ dài lâu , là sản phẩm đáng tin cậy nhất
trên thị trường hiện nay.
Công tyNguyên Thịnh Phát luôn đặt lợi ích khách hàng làm đầu, là nơi uy tín cho bạn khi thuê
máy phát điện hay mua máy phát điện.Bạn còn chần chừ gì nữa hãy liên hệ ngay với chúng tôi
để được tư vấn lựa chọn máy phù hợp với bạn nhất cùng chi phí hợp lý nhất: Mr.VINH 0909
153 183 – 0988 144 847 (Hoặc để lại lời nhắn cho chúng tôi, mọi thông tin của bạn sẽ
được phản hồi nhanh chóng trong 24h)
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Môtả
Máy phát điện Hino là sự
lưạ chọn hoàn hảo trong các
lĩnh vực ứng dụng của
ngành công nghiệp, năng
lượng, hóa học, mỏ, bệnh
viện, xây dựng, giao thông,
thuỷ lợi …
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Ưu điểm
động cơ diesel cải
tiến thải khí thải sạch
hơn,tiết kiệm nhiên
liệu, động cơ vận
hành liên tục bền bỉ và
mạnh mẽ, có tuổi thọ
dài lâu , là sản
phẩm đáng tin cậy nhất
trên thị trường hiện nay.
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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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