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BẢNG GIÁ MÁY PHÁT ĐIỆN JOHN DEER
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 John Deer được lắp ráp từ động cơ nổi tiếng thế giới và các linh kiện chất
lượng hàng đầu theo qui trình kỹ thuật tiến tiến nhất của MỸ
Máy phát điện John Deer còn có n ữn tín năn

u điểm k

cn

:

K ối điều k iển đơn iản vì có ít t iết bị điều k iển và dây dẫn
Dễ dàn điều k iển và bảo d ỡn vì c c trạn t i vận àn của m y đã đ ợc c




ơn trìn

o .

Máy phát điện cũ nhập khẩu từ Mỹ
Dòngmáy

Môtả

John Deer

Dòn m y c uyên dụn c o
tàu t ủy
MÁy đ ợc u c uộn tại Mỹ
và Châu Âu (USA)

Côngsuất
60kva600kva

Xuấtxứ
USA

Ưu điểm







Côn suất p t điện
cao
Tiêu ao n iên liệu
t ấp
Dễ dàn bảo d ỡn
Độ ồn t ấp
Trọn l ợn n ỏ và
kết cấu ọn
Độ tin cậy và bền rất
cao

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

Khoảnggiá
120Tr800Tr






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

