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Đèn báo chiều cao phía sau
(Tiêu chuẩn)

GiỚI THIỆU
Thùng xe “QUYEN AUTO” được thiết kế và sản xuất theo công nghệ tiên
và môi trường Việt Nam.

Khung trụ bao cánh cửa sau
Inox-304 (Tiêu chuẩn)

Các nguyên liệu sản xuất thùng xe được cung cấp bởi các thương hiệu

Bản lề Nhôm đúc áp lực cao

tiến nhất tại Châu Âu, với tính năng ưu việt phù hợp với địa hình, khí hậu

hàng đầu tại Châu Âu. Đáp ứng đầy đủ những yêu cầu nghiêm ngặt về

Cao su chống giữ cửa

an toàn vệ sinh thực phẩm, không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và môi
trường.
Thùng xe tải đông lạnh “QUYEN AUTO” luôn mang đến hiệu quả cao cho

Bộ hộp khoá cửa Inox-304

khách hàng khi sử dụng với các ưu điểm sau:
_ Kết cấu vững chắc, khả năng chịu tải cao, tải trọng thùng nhẹ, không
tăng tải trọng thùng sau nhiều năm sử dụng.

Cao su chống va đập khung trụ
sau (Tuỳ chọn)

_ Vật liệu cách nhiệt tốt, độ giữ lạnh cao, không khí lạnh phân bố đồng
đều, giúp cho hàng hoá luôn ổn định.
_ Thực phẩm bên trong thùng luôn được bảo quản tốt không bị nhiễm
khuẩn. Chúng tôi không sử dụng các hoá chất keo dán gây ra độc tố ảnh

Thang xếp bước lên thùng
(Tiêu chuẩn)

hưởng thực phẩm.
_ Thiết kế kiểu dáng, mẫu mã đẹp, các chi tiết đồng bộ, bề mặt panel luôn
phẳng đẹp phù hợp cho việc quảng bá nâng cao giá trị thương hiệu của

Cảng bước sau thùng
(Tuỳ chọn)

công ty.

Vè chắn bùn
sau (Tiêu chuẩn)
Đèn hông thùng
(Tuỳ chọn)

Ốp góc cạnh trước (Hợp
kim nhôm)
Ốp góc dọc trên, dưới (Hợp kim nhôm)

Rào chắn hông thùng
(Hợp kim nhôm + Composite)

KHOẢNG CÁCH AN TOÀN CHO BẠN
Những tính năng của sản phẩm thùng xe “Quyen Auto”
luôn mang đến hiệu quả cao cho khách hàng khi sử dụng.
Cty chúng tôi vẫn luôn chú trọng đến sự an toàn cho cộng
đồng bằng việc đưa vào trong thiết kế sản phẩm, các line
phản chiếu viền quanh thùng. Khi các tài xế vận hành xe
trong đêm sẽ dễ dàng nhận thấy phía trước để cảnh giác
và luôn giữ cho xe mình có khoảng cách an toàn.

Bộ chốt móc khoá cửa sau
inox 304 (Phía trên)

Đèn thắp sáng bên trong thùng

Bộ chốt móc khoá cửa sau
inox 304 (Phía dưới)

Chụp bo ốp nối góc phía trên
(Composite)

Chụp bo ốp nối góc phía dưới
(Composite)

Rào chắn hông thùng
(Có thể mở lên khi cần sửa chữa)

Bộ tay khoá cửa sau Inox 304

Sàn bằng có phủ lớp Composite
chống trượt

Sàn inox dập sóng gân

Đèn báo cao sau thùng (Led)

Bộ tay khoá + Bản lề cửa hông
Inox 304

Thanh treo inox 304 áp trần
(Móc treo thịt)

Vách ngăn di động cánh
mở lên phía trên trần

Vách ngăn cố định 2 cửa mở

Các bát liên kết giữ thùng
vào khung xe

Tay nắm giữ cánh cửa phía
sau khi mở ra

Màng nhựa PE
(Ngăn giữ hơi lạnh khi mở cửa)

www.quyenauto.com
NGUOÀN NGUYEÂN LIEÄU SAÛN XUAÁT THUØNG “QUYEN AUTO” ÑÖÔÏC CHUÙNG
TOÂI LÖÏA CHOÏN, CUNG CAÁP BÔÛI CAÙC THÖÔÏNG HIEÄU HAØNG ÑAÀU TAÏI CHAÂU AÂU.

Avdel

CAÁU TAÏO LÔÙP SANDWICH PANEL

Lớp da mặt trong, ngoài (GRP)

Nhôm I gia cường

Lớp cách nhiệt Styrofoam (XPS)

Ván gỗ

Keo (Henkel)

COÂNG TY TNHH SX - TM - DV OÂTOÂ QUYEÀN
ÑC: Loâ 2A Ñöùc Hoaø Haï, KCN Taân Ñöùc, X. Ñöùc Hoaø Haï, H. Ñöùc Hoaø, T. Long An
Tel: (08) 38 750 406 - Fax: (08) 38 763 092 - Hp: 0913 909 287 - 0908 109 929

