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series hino 300, hino 4,8 t?n, hino ga ?i?n 2019, xe t?i hino nh?t
b?n, thông s? k? thu?t xe hino 300 series, xe hino 300 thùng ?ông
l?nh,, tiêu chu?n khí th?i xe ô tô t?i,hino XZU730,

Chi ti?t s?n ph?m

THÔNG S? K? THU?T XE HINO SERIES 300 XZU 730

nh?m ?áp ?ng tiêu chu?n khí th?i áp d?ng ??i v?i xe t?i có g?n ??ng c? x?ng và ??ng c? diezel, nhà máy hino cho ra m?t xe t?i ??t tiêu
chu?n khí th?i euro 4 n?m 2018 , tiêu chu?n khí th?i euro 5 vào n?m 2022 và tiêu chu?n khí th?i vào n?m 2025 , ?ó là quá trình ph?n

??u c?a d?i ng? làm vi?c không bi?t m?t m?i c?a nhà máy hino vi?t nam

MODEL 300 XZU730
T?ng t?i tr?ng 8,500 kg
T? tr?ng 2,605 kg
Kích th??c xe t?i hino XZU730 series 300
Chi?u dài c? s? 4,200 mm
Kích th??c bao ngoài (DxRxC) 7,285 x 2,055 x 2,255 mm
kích th??c thùng hàng 5650 x 2050 x 605/1950 mm
t?i tr?ng 4.800 kg
Kho?ng cách t? sau Cabin ??n ?i?m cu?i
chassis

5,580 mm

Model ??ng c? N04C-VB Euro 3
Lo?i ??ng c? diezen 4 k? 4 máy th?ng hàng tuabin t?ng n?p, phun nhiên li?u tr?c ti?p và làm mát

b?ng n??c
Công su?t c?c ??i (Jis Gross) 150 (2800 vòng/phút) PS
Mômen xo?n c?c ??i (Jis Gross) 420 (1400 vòng/phút) N.m
???ng kính xylanh x hành trình piston 104 x 118 mm
Dung tích xylanh 4,009 cc
T? s? nén 18.0
H? th?ng cung c?p nhiên li?u Phun nhiên li?u ?i?u khi?n ?i?n t?
Lo?i ly h?p Lo?i ??a ??n ma sát khô, ?i?u ch?nh thu? l?c, t? ??ng ?i?u ch?nh
Model h?p s? MYY6S
Lo?i H?p s? c? khí, 6 s? ti?n và 1 s? lùi, ??ng t?ct? s? 1 ??n s? 6, có s? 6 là s? v??t t?c
H? th?ng lái C?t tay lái ?i?u ch?nh ???c ?? cao và góc nghiêng v?i c? c?u khóa, tr? l?c thu? l?c, c? c?u lái

tr?c vít êcu bi tu?n hoàn
H? th?ng phanh H? th?ng phanh tang tr?ng ?i?u khi?n thu? l?c 2 dòng, tr? l?c chân không
C? l?p 7.50-16-14PR
T?c ?? c?c ??i 107 km/h
Kh? n?ng v??t d?c 42.7 Tan (%)
Cabin Cabin ki?u l?t v?i c? c?u thanh xo?n và các thi?t b? an toàn
Thùng nhiên li?u 100 L
Tính n?ng khác   
H? th?ng phanh ph? tr? Phanh khí x?
H? th?ng treo c?u tr??c H? th?ng treo ph? thu?c, nhíp lá, 2 gi?m xóc thu? l?c, có thanh cân b?ng ch?ng nghiêng ngang
H? th?ng treo c?u sau H? th?ng treo ph? thu?c, nhíp lá, 2 gi?m xóc thu? l?c
C?a s? ?i?n Có
Khoá c?a trung tâm Có
CD&AM/FM Radio Có
?i?u hoà không khí DENSO ch?t l??ng cao Có
S? ch? ng?i 3 ng??i
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