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    ?ánh giá: 5.0

Chi ti?t s?n ph?m

Xe t?i Hino FL8JW7A-M Euro 4 thu?c series 500 Hino FL 16 t?n thùng kín, thùng ?ông l?nh, thùng b?o ôn

 

Thông s? k? thu?t ôtô

 

Nhãn hi?u : HINO FL8JW7A-M
S? ch?ng nh?n : 0008/VAQ09 - 01/18 - 00
Ngày c?p : 02/01/2018
Lo?i ph??ng ti?n : Ô tô sát xi t?i
Xu?t x? : ---
C? s? s?n xu?t : Công ty liên doanh TNHH Hino Motors Vi?t Nam
??a ch? : Ph??ng Hoàng Li?t, qu?n Hoàng Mai, Hà N?i
Thông s? chung:
Tr?ng l??ng b?n thân : 7365 kg
Phân b? : - C?u tr??c : 3400 kg
- C?u sau : 3965 kg
T?i tr?ng cho phép ch? : 0
S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? : 0 kg
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 11600 x 2490 x 2770 mm
Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : --- x --- x ---/---mm
Kho?ng cách tr?c : mm
V?t bánh xe tr??c / sau : 2050/1855 mm
S? tr?c : 3
Công th?c bánh xe : 6 x 2
Lo?i nhiên li?u : Diesel
??ng c? :
Nhãn hi?u ??ng c?: J08E-WD
Lo?i ??ng c?: 4 k?, 6 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp
Th? tích : 7684 cm3
Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 206 kW/ 2500 v/ph
L?p xe :
S? l??ng l?p trên tr?c I/II/III/IV: 02/04/04/---/---
L?p tr??c / sau: 11.00R20 /11.00R20
H? th?ng phanh :  
Phanh tr??c /D?n ??ng : Tang tr?ng /Khí nén
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Phanh sau /D?n ??ng : Tang tr?ng /Khí nén
Phanh tay /D?n ??ng : Tác ??ng lên bánh xe tr?c 1 và 2 /T? hãm
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 toàn b? l?n nh?t cho phép phân b? lên c?m tr?c tr??c/sau:

6.500/20.000 kg; - Hàng n?m, gi?y ch?ng nh?n này ???c xem xét ?ánh
giá

Video Xe t?i Hino FL8JW7A dòng Hino FL series 500 euro 4

Quý khách có nhu c?u xe t?i hino euro 4 vui lòng liên h?
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