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BEST CHOICE FOR A LIGHT TRUCK  |  Lựa chọn hoàn hảo cho dòng xe tải nhẹ  



 
 

 
 

 

LỰA CHỌN HOÀN HẢO
CHO DÒNG XE TẢI NHẸ
Thấu hiểu mong muốn và nhu cầu vận tải của khách hàng, Công ty TNHH Daehan Motors đã 

nghiên cứu, phát triển cho ra đời phiên bản sản phẩm xe tải TERA240L. 

Sản phẩm được đặc biệt trang bị động cơ Isuzu tiêu chuẩn Euro4 mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, 

bền bỉ và thân thiện với môi trường. Hơn thế nữa là thiết kế cabin hiện đại, rộng rãi, trang bị tiện 

nghi vượt trội cùng kích thước thùng thiết kế tối ưu cho nhu cầu chuyên chở hàng hóa đa dạng của 

khách hàng.



HIỆN ĐẠI VÀ NĂNG ĐỘNG 
TRÊN ĐƯỜNG PHỐ
Thiết kế hiện đại và năng động, kết hợp đường nét độc đáo trên ca-bin mang đến sự trẻ trung và 
khỏe khoắn cho TERA240L khi di chuyển trên đường.
TERA240L dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn với đèn Halogen thiết kế độc đáo, lưới tản nhiệt mạ chrome 
hiện đại và đèn sương mù tinh tế.

Lưới tản nhiệt mạ crôm tinh tế

Đèn pha Halogen thiết kế độc đáo

Đèn sương mù



VẬN HÀNH MẠNH 
MẼ VÀ BỀN BỈ
Không chỉ vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa động cơ 

Isuzu, hộp số Getrag và turbo tăng áp êm ái vượt trội; TERA240L còn thân thiện với môi trường khi đáp 

ứng tiêu chuẩn khí thải Euro4.

HỘP SỐ GETRAG 5MTI260J 

Hộp số Getrag 5MTI260J theo công nghệ 
của Đức giúp TERA240L vận hành bền bỉ 
& êm ái vượt trội. 

ĐỘNG CƠ ISUZU TIÊU CHUẨN EURO4

Động cơ Diesel Isuzu JE493ZLQ4 vận hành 
mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và thân 
thiện với môi trường.

HỆ THỐNG COMMONRAIL (CRDi)

Hệ thống phun nhiên liệu điện tử Common Rail 
(CRDi) kết hợp với công nghệ turbo tăng áp 
giúp xe tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mạnh mẽ



Daehan Motors cung cấp sản phẩm xe tải hoàn chỉnh với đầy đủ 3 loại thùng 

căn bản (thùng bạt, thùng lửng, thùng kín) có kích thước tối ưu.

Đặc biệt, sản phẩm TERA240L có chiều dài thùng xe rất phù hợp để vận 

chuyển các loại hàng hoá dài và cồng kềnh.

Hội tụ đầy đủ những tính năng ưu việt, TERA240L thật sự là một trợ thủ đắc 

lực đáng tin cậy trong hoạt động vận tải.

Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ, quy cách và vật liệu của thùng xe sẽ thay đổi theo thực tế.

Thùng lửng Thùng mui bạtThùng kín

TỐI ƯU HOÁ 
KHẢ NĂNG VẬN TẢI



NỘI THẤT TIỆN NGHI 
CHO TRẢI NGHIỆM LÁI 
HOÀN HẢO

Không chỉ chú trọng đến khả năng vận hành xe, TERA240L được Daehan Motors thiết kế 

và bố trí đầy đủ những tính năng cần thiết nhằm mang lại cảm giác thoải mái đầy thư giãn 

cho người sử dụng như kính cửa sổ chỉnh điện, ca-bin lật, hệ thống điều hòa cho ca-bin, 

tay lái trợ lực thuỷ lực và điều chỉnh độ nghiêng.

Cabin lật 26 độKính cửa sổ chỉnh điện

Tay lái trợ lực thuỷ lực và điều chỉnh độ nghiêngHệ thống điều hòa trang bị theo xe



TÍNH NĂNG

Kính cửa sổ chỉnh điện

Dễ dàng sử dụng và điều khiển.

Đèn pha Halogen

Thiết kế đẹp, hiện đại, hiệu suất chiếu sáng cao.

Đèn sương mù

Dùng trong trường hợp thời tiết xấu, có nhiều sương 
mù để đảm bảo an toàn.

Hộc chứa đồ tiện lợi

Dùng để chứa các vật dụng cần thiết.

Khoá điều khiển từ xa

Dùng để điều khiển khoá / mở cửa xe từ xa.

Tay nắm cửa an toàn

Nâng cao tính an toàn cho người ngồi xe.

Cản hông trái và phải

Bảo vệ hai bên hông của xe.

Hộp dụng cụ

Dùng để chứa các dụng cụ sửa chữa, thay thế phụ 
tùng xe cần thiết.

Gương chiếu hậu trước và hai bên

Hỗ trợ người lái trong việc quan sát phía trước và hai 
bên xe.

Khoá cửa trung tâm

Thiết kế thông minh, điều khiển dễ dàng.

Gương chống chói

Gương được thiết kế chống chói để tăng khả năng 
quan sát của người lái.

Khóa nắp thùng nhiên liệu

Đảm bảo an toàn cho thùng nhiên liệu.



TERA 240L

Kích thước &
trọng lượng

Tổng thể cabin-chasis

Chiều dài mm 5.940 
Chiều rộng mm 1.825 

Chiều cao mm 2.290 

Chiều dài cơ sở mm 3.350 

Vệt bánh xe
Trước mm 1.486

Sau mm 1.400

Khoảng sáng gầm xe mm 200

Trọng lượng cab-chassis kg 1.950 
Bán kính quay vòng tối thiểu m 7,0

Động cơ

Nhãn hiệu động cơ   ISUZU
Kiểu động cơ   JE493ZLQ4

Dung tích xy-lanh CC 2.771 

Tiêu chuẩn khí thải Euro IV

Đường kính & hành trình pít-tông mm 93x102

Tỷ số sức nén   17,2:1 

Công suất cực đại kW/rpm 78/3.400

Mô-men xoắn cực đại N.m/rpm 257/2.000

Hệ thống nhiên liệu   Bơm phun

Dung lượng thùng nhiên liệu L 70
Tốc độ tối đa km/h 97,7

Khung gầm

Loại hộp số 5MTI260J
Kiểu hộp số Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi

Tỷ số truyền cầu sau 5,857 

Hệ thống treo
Trước Phụ thuộc, nhíp 8 lá, giảm chấn thuỷ lực
Sau Phụ thuộc, nhíp 12 lá, giảm chấn thuỷ lực

Trang bị tiêu chuẩn

Loại phanh
Trước Tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không
Sau Tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không

Hệ thống lái Trợ lực thuỷ lực

Lốp xe

Trước 6,50-16

Sau 6,50-16

Lốp xe dự phòng 1

Ngoại thất
Cản hông & sau Có

Đèn pha Halogen

Nội thất

Kính chắn gió Có

Cửa sổ Kính cửa sổ chỉnh điện

Khoá cửa Điều khiển, khoá trung tâm

Chìa khoá Chìa khoá điều khiển từ xa

Ghế ngồi Simili

Số chỗ ngồi Người 3

Điều hoà không khí Trang bị tiêu chuẩn theo xe
Chức năng an toàn Đèn sương mù trước Có

* Chú ý: Thông số kỹ thuật và trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến khách hàng.

        

BẢNG MÀU THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Trắng

Xanh
Thùng lửng

[Đơn vị : mm]KÍCH THƯỚC

        

Mặt trước

1.825
1.486

Mặt sau

1.400

Mặt bên

5.940

2.290
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CÔNG TY TNHH DAEHAN MOTORS

NHÀ MÁY
Địa chỉ:  Lô D2-D3-D4-D5, Đường số 8, KCN Cơ khí Ô tô TPHCM, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TPHCM 
Điện thoại:  +84 (0) 8.3735.0012/13/14/15/16

VĂN PHÒNG
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Điện thoại: +84 (02 ) 8.3915.9204
Website: www.daehan.vn

Lưu ý:  Toàn bộ nội dung, thông tin, hình ảnh trong catalogue này thuộc quyền sở hữu của Daehan Motors, mọi hình thức sao chép đều không được phép.


