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BẢNG GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN ISUZU
TƯ VẤN MUA MÁY liên ệ: CTY Nguyên T ịn Phát, 0909 153 183
Công tyNguyên Thịnh Phát luôn đặt lợi íc k c àn làm đầu là nơi uy tín c o bạn k i thuê máy
p t điện hay mua m y p t điện. Bạn còn c ần c ừ ì nữa ãy liên ệ n ay với c ún tôi để đ ợc t
vấn lựa c ọn m y p ù ợp với bạn n ất cùn c i p í ợp lý n ất:
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)

Máy phát điện Isuzu t uộc dòn sản p ẩm của n à m y Denyo N ật Bản. C c sản p ẩm m y
p t điện luôn trải qua c c côn đoạn t iết kế kiểm địn ắt ao n ằm đảm bảo c ất l ợn tốt
n ất.
Máy phát điện Isuzu nổi bật với thiết kế đẹp, gọn và dễ sử dụng. Đặc biệt là lớp vỏ c c
âm cực tốt (độ ồn m y ≤68 dB) hạn chế tiếng ồn tối đa, động cơ dễ khởi động, nhạy nổ,
ít tiêu hao nhiên liệu và không gây ô nhiễm môi tr n với dãi côn suất
VA. Độn
cơ Isuzu hoạt động ổn định đặt biệt là môi trường khắc nghiệt.
Máy phát điện cũ nhập khẩu từ Mỹ - Anh Quốc – Nhật
Dòngmáy
ISUZU

Môtả
M y p t điện Isuzu là lựa chọn tối
ưu cho các cơ quan văn phòng vừa

và nhỏ, khu vui chơi giải trí, nhà
hàng, khách sạn mini hoặc các hộ
kinh doanh .

Côngsuất

Xuấtxứ

25kva400kva

USA

Ưu điểm

Khoảnggiá

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

95Tr-560Tr

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 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

