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    ?ánh giá: 5.0

xe ?ông l?nh c? hino 6 t?n, hino c? FL, xe ?ông l?nh thùng quy?n
auto, ch? h?i s?n, xe ?ông l?nh ch? trái cây, xe ?ông l?nh hino 6 t?n
có maý oxy, hino ?ông l?nh 5 t?n c?,xe t?i thùng ?ông l?nh s?n xu?t
theo công ngh? châu âu,

Chi ti?t s?n ph?m

V?i cu?c s?ng hi?n ??i nh? ngày nay, vi?c s? d?ng th?c ph?m ?ông l?nh là nhu c?u thi?t y?u c?a m?i gia ?ình. Xét v? hàm l??ng dinh d??ng và
?? an toàn, n?u th?c ph?m ???c b?o qu?n t?t ? nhi?t ?? âm liên t?c thì s? không m?t ?i các Vitamin và khoáng ch?t so v?i th?c ph?m t??i s?ng.
Do ?ó, ?? ??m b?o th?c ph?m ?ông l?nh luôn ???c b?o qu?n t?t thì ngoài vi?c ??u t? các kho l?nh b?o qu?n, các ??n v? cung c?p còn ph?i ??u t?
xe t?i ?ông l?nh ch?t l??ng cao ?? v?n chuy?n hàng ?ông l?nh ??m b?o an toàn ??n các tr?m trung chuy?n.

  Trên th? tr??ng có r?t nhi?u lo?i thùng xe t?i ?ông l?nh, nh?ng ?? l?a ch?n ???c lo?i thùng xe ?ông l?nh có ch?t l??ng cao và uy tín thì th?c s? là
?i?u khó kh?n v?i nh?ng khách hàng ch?a có kinh nghi?m. Thùng ?ông l?nh do Quyen Auto s?n xu?t ???c nghiên c?u, thi?t k? d?a trên kinh
nghi?m s?n xu?t lâu n?m và th? nghi?m k? l??ng tr??c khi xu?t x??ng s? mang ??n ch?t l??ng t?t nh?t cho khách hàng. M?t khác, thùng xe t?i
?ông l?nh còn ???c thi?t k? t?i ?u v? t?i tr?ng, tính th?m m?, ?? b?n và kh? n?ng ti?t ki?m nhiên li?u cho chi?c xe t?i ?ông l?nh tr? nên hoàn h?o
v??t tr?i.

Xe Hino FC 500 Euro 4 - Xe t?i Hino FC9JLTC 6.4 t?n ?óng thùng ?ông l?nh ??ng c? 180PS - Xe Hino FC9JLTC thùng  6,7m giá tham kh?o
trên 840 tri?u ( vui lòng g?i nh?n báo giá chi ti?t theo th?i giá ): V?i th??ng hi?u và ch?t l??ng ?ã ???c kh?ng ??nh trên th? tr??ng Vi?t Nam

Xe t?i ?ông l?nh h?ng trung HINO FC9J EURO4:

 

  Xe t?i HINO FC9J là model xe thu?c dòng Hino 500 Series ???c s?n xu?t và l?p ráp t?i nhà máy HINO MOTOR Vi?t Nam v?i các linh ki?n
nh?p kh?u t? Nh?t B?n. Xe có thi?t k? không có nhi?u thay ??i v?i ??i xe Euro 2 nh?ng c?ng có nhi?u c?i ti?n ?áng k? ? ??ng c?. S? gia t?ng
công su?t và mô men xo?n giúp dòng xe t?i HINO FC m?nh m? h?n và ??ng c? ?ã ???c ?i?u khi?n b?ng ?i?n t? (xe Euro 2 s? d?ng c?) ?? ?áp
?ng ???c yêu c?u v? khí th?i ??t tiêu chu?n Euro 4. Vi?c chuy?n qua ?i?u khi?n ?i?n t? là b??c ti?n có v? h?i ch?m c?a HINO t?i Vi?t Nam nh?ng
dù sao thì hãng này c?ng ?ã theo k?p xu th? c?a th? tr??ng.

Các thông s? k? thu?t ??c tr?ng c?a các dòng xe t?i ?ông l?nh h?ng trung HINO FC9J EURO4

Lo?i xe
?ông l?nh

FC9JLTC FC9JJTC

KT t?ng th?
(mm)

8680x2300x33
30

7650x2300x3320

KT lòng
thùng (mm)

6570x2120x20
65

5570x2120x2065

Chi?u dài c?
s? (mm)

4990 4350

??ng
c?/Công
su?t

J05E-
UA/132kW

J05E-UA/132kW

L?p xe 8.25-16 8.25-16
Thông s? kh?i l??ng
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KL toàn b?
(kg)

11000 10950

KL b?n thân
xe (kg)

4955 4655

T?i tr?ng
(kg)

5850 6100

Tiêu hao
nhiên li?u

~15 lít/100km ~15 lít/100km

Lo?i máy
l?nh

Thermal
Master

Thermal 3500

Thermal Master

Thermal 3000

?ng d?ng
ch? hàng

?ông l?nh
-18oC

?ông l?nh -18oC

Giá xe sát xi
tham kh?o

~ 855 tri?u ~ 850 tri?u

Thùng xe t?i ?ông l?nh ???c s?n xu?t b?ng công ngh? t?m Panel tiên ti?n nh?t. Các m?u thùng ???c nghiên c?u thi?t k? ??ng b? t?o nét sang
tr?ng cho s?n ph?m thùng xe cao c?p và ?? b?n cao. Thùng xe t?i ?ông l?nh Quyen Auto không nh?ng là s?n ph?m thùng xe ???c tin dùng hàng
??u t?i Vi?t Nam mà còn ???c nhi?u qu?c gia trên th? gi?i l?a ch?n nh?: Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Nga, Thái Lan, Úc, Cambuchia,…

??c bi?t dòng xe t?i ?ông l?nh t?i Quyen Auto còn ???c trang b? nhi?u Option tùy ch?n ?? t?ng c??ng tính n?ng chuyên ch? cho xe ?ông l?nh
nh?: vách ng?n di ??ng trong thùng, Vách ng?n c? ??nh trong thùng, giàn treo th?t ?ông l?nh, h? th?ng cung c?p Oxy cho th?y s?n, ray ch?n
hàng hóa, màn nh?a ng?n l?nh, …

H? th?ng làm l?nh thùng là các th??ng hi?u uy tín nh? THERMO KING, HWASUNG, THERMAL MASTER nh?p kh?u và ?ã ???c nghiên c?u th?
nghi?m k? l??ng trên các dòng xe t?i ?ông l?nh.

Trên ?ây là m?t s? thông tin h?u ích mà chúng tôi thông kê hy v?ng có th? giúp b?n l?a ch?n cho mình dòng xe t?i ?ông l?nh phù h?p v?i nhu
c?u chuyên ch?, ??a lý và hàng hóa.

N?u các b?n có th?c m?c ho?c c?n t? v?n thêm v? xe t?i thùng ?ông l?nh, hãy liên h? ngay v?i liên h? v?i chúng tôi 0934003778:

giá xe t?i hino 500 ???c bán ra th? tr??ng vi?t nam phù h?p ch?t l??ng, ch? ?? b?o hành lâu dài g?n  k?t v?i khách hàng

???c gi?i thi?u n?m 2018 xe t?i hino 6,4 t?n model FC9JLTL Euro-4 là dòng xe tiêu chu?n khí th?i Euro 4.

Xe t?i hino FC 2018 s? d?ng ?ông c? hino J05E _ UA h? th?ng phun nhiên li?u di?u khi?n ?i?n t? tr?c ti?p làm mát khí n?p  giúp xe ??t công
su?t 180 PS , tiêt ki?m nhiên li?u khi s? d?ng . ngoài ra xe t?i hino FC9JETA ??t m?c tiêu chu?n khí th?i Euro 4 thân thi?n v?i môi tr??ng.

thông s? k? thu?t va ?ông c? hino phù h?p và b?n b? mang l?i c?m giác yên tâm cho khách hàng trên ch?ng ???ng dài
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Hino FC9JETA thùng mui b?t là dòng xe có chassi ng?n r?t phù h?p ?? ?óng các dòng xe chuyên dùng nh? xe ch? x?ng d?u 8 kh?i, xe ch?
n??c , xe ép rác 9 kh?i

Không gian bên trông cabin là s? ??i m?i hoàn toàn v?i các trang thi?t b? hi?n ??i ???c s?p x?p m?t cách khoa h?c, thu?n tiên cho ng??i s? d?ng
giúp cá bin r?ng h?n t?o c?m giác tho?i mái cho ng??i s? d?ng.

H? th?ng gh? ng?i trên cabin ???c hãng hino b?c da cao c?p.

                       3 / 5



xe hino thùng ?ông l?nh  quy?n auto | Xe t?i Hino HCM
 

??c bi?t ? v? trí gh? lái hino trang b? gh? m?i có th? ?i?u ch?nh ???c lên xu?ng v?i thanh tr??t di ??ng giúp ng??i lái có v? trí thu?n l?i nh?t khi
v?n hành xe.

Xe t?i hino fc series 300 6.4 t?n Euro4 s? d?ng cabin m?i  v?i thi?t k?  khí ??ng h?c làm gi?m s?c c?n c?a gió khi v?n hành giúp xe ti?t ki?m
nhiêu li?u h?n

??c biêt v?i các thanh ch?u l?c ???c b? trí ? ??u xe và hai bên cánh c?a giúp cho xe kh?e kh?n.

H? th?ng g??ng chi?u h?u ???c l?p ??t m?t các h?p lý giúp lái xe quan sát ???c toàn b? xe khi v?n hành, ??m b?o an toàn cho lái xe

Phía tr??c m?t cabin là h? th?ng ?en pha l??i t?n nhi?t và c?m ?èn pha s??ng

H? th?ng ?èn pha Halogen công su?t cao luôn luôn ??m b?o ?? sáng an toàn trong m?i ?i?u ki?n th?i ti?t.

??nh m?c tiêu th? nhiên li?u : 15 lit/100 km

B?o Hành : 1 n?m và không gi?i h?n s? km

B?o d??ng mi?n phí : 5 l?n  trong th?i gian 18 tháng

H? tr? ??ng kí, ??ng ki?m, th? t?c mua bán tr? góp

Kính g?i quý khách hàng thông s? k? thu?t chính th?c c?a xe t?i Hino FC series 500 model FC9JETA ??ng c? diesel J05E-UA tiêu chu?n khí th?i
euro ra m?t th? tr??ng n?m 2018

Nhãn hi?u : HINO FC9JETA
S? ch?ng nh?n : 1876/VAQ09 - 01/16 - 00
Ngày c?p : 15/12/2016
Lo?i ph??ng ti?n : Ô tô sát xi t?i
Thông s? chung:
Tr?ng l??ng b?n thân : 3090 kg
Phân b? : - C?u tr??c : 1960 kg
- C?u sau : 1130 kg
T?i tr?ng cho phép ch? : 8000 kg
S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? : 12000 kg
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 6140 x 2290 x 2470 mm
Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : --- x --- x ---/---
Kho?ng cách tr?c : 3420
V?t bánh xe tr??c / sau : 1800/1660
S? tr?c : 2
Công th?c bánh xe : 4 x 2
Lo?i nhiên li?u : Diesel
??ng c? :
Nhãn hi?u ??ng c?: J05E-UA
Lo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp
Th? tích : 5123 cm3
Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 132 kW/ 2500 v/ph
L?p xe : 
S? l??ng l?p trên tr?c I/II/III/IV: 02/04/---/---/---
L?p tr??c / sau: 8.25 - 16 /8.25 - 16
H? th?ng phanh : 
Phanh tr??c /D?n ??ng : Tang tr?ng /Khí nén - Th?y l?c
Phanh sau /D?n ??ng : Tang tr?ng /Khí nén - Th?y l?c
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Phanh tay /D?n ??ng : Tác ??ng lên h? th?ng truy?n l?c /C? khí
H? th?ng lái : 
Ki?u h? th?ng lái /D?n ??ng : Tr?c vít - ê cu bi /C? khí có tr? l?c thu? l?c
Ghi chú: Kh?i l??ng l?n nh?t cho phép phân b? lên c?m tr?c tr??c/sau: 3.600/7.000 kg; - Hàng n?m, gi?y ch?ng nh?n này ???c xem xét ?ánh giá
Model xe hino FC9JLSW thùng dài 6,7m nâng t?i thành xe hino Model FC9JLTA.

Xe hino nâng t?i FC9JLSW

Model xe hino FC9JjSW thùng dài 5,6m nâng t?i thành xe hino Model FC9JJTA.

Xe hino nâng t?i FC9JJSW

??c tính k? thu?t c?a thùng xe ?ông l?nh

Quy?n Auto chuyên nh?n ?óng thùng xe t?i các lo?i t?i tr?ng theo yêu c?u g?m: thùng xe t?i ?ông l?nh (ch? ha?i s?n, kem, s??a, thuô?c, th?c
ph?m ?ông l?nh…), thùng kín (th?c ph?m khô, hàng gia d?ng, ?i?n t?…), thùng b?o ôn (th?c ph?m ?ông l?nh s?n; h?i s?n ??p mu?i ?á; tôm, cá
gi?ng b?m oxy, rau c? qu?…) và thùng thi?t k? (xe bán hàng l?u ??ng, xe nghiên c?u, xe t?i VAN,  S?mi r? mooc ?ông l?nh)

V?i thi?t k? thùng xe t?i ch?c ch?n, an toàn cao, nguyên li?u ch?t l??ng, ???c nh?p kh?u t? các nhà cung c?p uy tín hàng ??u th? gi?i nh? Advel,
Henkel, Dow… T?m panel ???c s?n xu?t kiên c? nhi?u l?p g?m cách nhi?t styrofoam, nhôm T gia c??ng, ván g? và GRP Châu Âu ?ã mang ??n
thùng xe g?n nh?, v?ng ch?c, thân thi?n v?i môi tr??ng, ??m b?o hàng hóa luôn ???c duy trì ? nhi?t ?? t?i ?u, an toàn v? sinh th?c ph?m, ch?ng
ch?u m?i va ??p, h? h?ng.

??c tính thùng t?i l?nh

Thùng t?i l?nh là s?n ph?m chi?n l??c nh?t hi?n nay trên th? tr??ng c?a Quy?n Auto, v?i thi?t k? ?a d?ng, ?? lo?i tr?ng t?i cho các dòng xe khác
nhau. Phù h?p nhu c?u v?n chuy?n hàng hóa cho các tuy?n ???ng t? n?i thành ??n ngo?i thành hay c? nh?ng n?i ??a hình khó kh?n, hi?m tr?. 

?u ?i?m n?i b?t c?a xe thùng t?i l?nh 

Thi?t k? thùng xe có k?t c?u v?ng ch?c, an toàn cao
Nguyên li?u ???c nh?p kh?u t? các nhà cung c?p uy tín hàng ??u trong và ngoài n??c nh?: Dow Chemical, Henkel, Elyplan, Lamilux, 3M,
Avdel….
T?i tr?ng cao
Thi?t k? ch?c ch?n, g?n nh? và các chi ti?t ??ng b? mang tính th?m m? cao.
Trong quá trình s? d?ng, khách hàng không ph?i lo l?ng thùng b? t?ng t?i tr?ng m?t ?i kh?i l??ng chuyên ch?, không phát sinh thêm chi
phí b?o trì ho?c các s?a ch?a khác và kh? n?ng cách nhi?t duy trì ?n ??nh sau nhi?u n?m s? d?ng. 

Khách hàng có th? an tâm khi l?a ch?n s?n ph?m thùng t?i ?ông l?nh làm ph??ng ti?n v?n chuy?n hàng hoá an toàn cho mình c?ng nh? ?em ??n
s? uy tín c?a nhà v?n chuy?n cho ng??i tiêu dùng.

??c tính thùng b?o ôn 

Xe thùng b?o ôn ???c s? d?ng nhi?u trong vi?c v?n chuy?n b?o qu?n th?c ph?m ???c ch? bi?n ?óng gói, m?t hàng th?y s?n ?ánh b?t xa b? ???c
??p mu?i ?á ?? v?n chuy?n vào b?. K?t c?u thùng b?o ôn gi?ng thùng ?ông l?nh nên ??m b?o kh? n?ng cách nhi?t t?t, nh? v?y mà thùng b?o ôn
có th? chuyên ch? hàng l?nh ch? rã ?ông ho?c hàng ??p l?nh trên quãng ???ng dài mà v?n ??m b?o hàng hóa ???c b?o qu?n an toàn.
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