
Bán - Cho Thuê - Thu Mua - Sửa chữa xe nâng Nhật Bản – Hàn Quốc, ắc quy xe nâng, càng phụ xe nâng, phụ tùng xe nâng, 

sửa chữa xe nâng các loại....etc: http://xenangmgavietnam.com, http://xenanghangkomatsu.com, http://xenangdoosan.com. 

DANH SÁCH XE NÂNG CẦN THANH LÝ 

Hotline: 094 55 33 840/ 0969 062 541 

1. Xe Nâng Hàng Komatsu 3 tấn Nhật Bãi, nâng cao 4m – Bảo Hành 06 Tháng hoặc 

1000h – Giá Bán : 265 Triệu Chưa VAT. Xe làm mới 90%. 

 
 

 

 

 

 



Bán - Cho Thuê - Thu Mua - Sửa chữa xe nâng Nhật Bản – Hàn Quốc, ắc quy xe nâng, càng phụ xe nâng, phụ tùng xe nâng, 

sửa chữa xe nâng các loại....etc: http://xenangmgavietnam.com, http://xenanghangkomatsu.com, http://xenangdoosan.com. 

2. Xe nâng IZU -2.5T -3.0T – 3.5T RENEW, nâng cao 3 -4,5m – Bảo Hành 12 tháng hoặc 

1000h – Giá Bán 275 triệu – 295 Triệu chưa VAT, ĐỘNG CƠ ISUZU NHẬP (CO Nội 

Địa) Nhật Bản MỚI 100%



Bán - Cho Thuê - Thu Mua - Sửa chữa xe nâng Nhật Bản – Hàn Quốc, ắc quy xe nâng, càng phụ xe nâng, phụ tùng xe nâng, 

sửa chữa xe nâng các loại....etc: http://xenangmgavietnam.com, http://xenanghangkomatsu.com, http://xenangdoosan.com. 



Bán - Cho Thuê - Thu Mua - Sửa chữa xe nâng Nhật Bản – Hàn Quốc, ắc quy xe nâng, càng phụ xe nâng, phụ tùng xe nâng, 

sửa chữa xe nâng các loại....etc: http://xenangmgavietnam.com, http://xenanghangkomatsu.com, http://xenangdoosan.com. 

 



Bán - Cho Thuê - Thu Mua - Sửa chữa xe nâng Nhật Bản – Hàn Quốc, ắc quy xe nâng, càng phụ xe nâng, phụ tùng xe nâng, 

sửa chữa xe nâng các loại....etc: http://xenangmgavietnam.com, http://xenanghangkomatsu.com, http://xenangdoosan.com. 

 



Bán - Cho Thuê - Thu Mua - Sửa chữa xe nâng Nhật Bản – Hàn Quốc, ắc quy xe nâng, càng phụ xe nâng, phụ tùng xe nâng, 

sửa chữa xe nâng các loại....etc: http://xenangmgavietnam.com, http://xenanghangkomatsu.com, http://xenangdoosan.com. 

3. Xe nâng MGA -2.5T -3.0T – 3.5T RENEW, nâng cao 3 -4,5m – Bảo Hành 12 tháng 

hoặc 1000h – Giá Bán 275 triệu – 295 Triệu chưa VAT, ĐỘNG CƠ ISUZU NHẬP (CO 

Nội Địa) Nhật Bản MỚI 100% 

 



Bán - Cho Thuê - Thu Mua - Sửa chữa xe nâng Nhật Bản – Hàn Quốc, ắc quy xe nâng, càng phụ xe nâng, phụ tùng xe nâng, 

sửa chữa xe nâng các loại....etc: http://xenangmgavietnam.com, http://xenanghangkomatsu.com, http://xenangdoosan.com. 

 
 



Bán - Cho Thuê - Thu Mua - Sửa chữa xe nâng Nhật Bản – Hàn Quốc, ắc quy xe nâng, càng phụ xe nâng, phụ tùng xe nâng, 

sửa chữa xe nâng các loại....etc: http://xenangmgavietnam.com, http://xenanghangkomatsu.com, http://xenangdoosan.com. 

 


