
MÁY SAN CATERPILLAR 140K

truck1.eu/avn-2spet

W&Z MACHINERY CO.,LTD.
 Trung Quốc

+86 137 9521 1493

NGƯỜI BÁN

53 597 EUR

Nhãn hiệu CATERPILLAR

Số tham chiếu WT-20200812-5

Năm sản xuất 2016

Số dặm 4 828 km

Tình trạng tuyệt vời

Ngày đăng ký đầu tiên 09.03.2016

Kiểm tra kỹ thuật AVAILABLE

Giờ máy 2 000

Trọng lượng 8 165 kg

Trọng lượng tịnh 8 165 kg

Tổng trọng lượng 8 165 kg

Trọng lượng vận hành 8 165 kg

Chiều dài 211 074 mm

Chiều rộng 61 976 mm

Chiều cao 85 344 mm

Chiều dài vận chuyển 211 074 mm

Chiều rộng vận chuyển 61 976 mm

Chiều cao vận chuyển 85 344 mm

Tốc độ tối đa 41 km/h

Thủy lực 

Màu vàng

 Địa điểm  Trung Quốc, NO.98 Hongmei
South Rd Minhang district



https://www.truck1.eu/avn-2spet
https://www.truck1.vn/dealers/wz-machinery
https://www.truck1.vn/dealers/wz-machinery


Shanghai China

ĐỘNG CƠ/HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC
 

 

 

KHUNG SƯỜN/HỆ THỐNG TREO
 

THÂN XE/SIÊU CẤU TRÚC
 

 

CABIN/NỘI THẤT
 

 

 

 

TRANG THIẾT BỊ

BỔ SUNG
 

 

Contact: 0086 188 1752 8980 (whats app/We chat/ Imo)

1) Original parts and good working condition;

2) Low working hours and high working e�ciency;

3) Strong working power and stability;

4) Complete accessory and no oil leaking;

5) Competitive price and good skills;

6) Good After-sales Service

--About Company

phân loại khí thải: Euro 4 nhiên liệu: dầu

động cơ: CAT hộp số: số sàn

ắc quy: 2 bộ sạc ắc quy

hệ thống treo: thủy lực số lượng trục: 2

bồn nhiên liệu: 284L

vật liệu thân xe: thép bơm

máy đo bảng

hộp công cụ

cabin đuôi cá trên mái

đuôi cá bên cabin các đèn sương mù

các đèn xenon các đèn bổ sung

các đèn đang hoạt động ghế khách khí nén

dây an toàn

trang thiết bị: gàu múc

số lượng có sẵn: 100 bảo hành

sổ bảo dưỡng số chủ sở hữu trước đây: 1



WANTIAN TRADING CO.,LIMITED is a professional export of second-hand

construction machinery company and professional supplier of used heavy
equip-

ment & machinery in China which has been more than 10 years, our used
construction

machines has won a high admiration for its perfect working functions

and excellent quality through out of the world.And Our machines is

also widely trusted by the consuming Public at home and abroad.We

are specialize in selling used construction machinery, including Loaders,

used Cranes,wheel loaders, Bulldozers, Road Rollers, Graders, Excavators,

Forklifts, Dump trucks, Truck and so on....

The price on the website is not so accurate, accurate price and more product
details still need to contact the following:

Contact Person:Zack Li

Imo/ Whats App: 0086 188 1752 8980

Mobile:0086 188 1752 8980 (Wechat/ Viber/ whats app)

Email:sale1@wantiantrading.com


