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THÔNG S? k? THU?T XE BEN HINO DUTROL 4,5 T?N (4t5)

??C TÍNH K? THU?T 130HD
Tr?ng l??ng xe 
T?ng t?i tr?ng 8.250 kg
T? tr?ng 2.355 kg
Kích th??c (D x R x C) 6.000 x 1.945 x 2.165 mm
kích th??c thùng ben 3.350 x 1820/1620 x 600/500 mm
t?i tr?ng 4,500 kg
Chi?u dài c? s? 3.380 mm
Chi?u r?ng Cabin 1.810 mm
Kho?ng cách t? sau Cabin ??n ?i?m cu?i Chassis 4.304 mm
Model ??ng c? HINO W04D-TR
Lo?i ??ng c? Diesel 4 k?, 4 xy lanh th?ng hàng phun nhiên li?u và làm mát

b?ng n??c
Dung tích xy lanh 4.009 CC
Công su?t c?c ??i(JIS Gross) 130 (t?i 2.700vòng/phút) PS
Momen xo?n c?c ??i (JIS Gross) 363 (t?i 1.800vòng/phút) N.m
T?c ?? t?i ?a 3.550 vòng/phút
Model h?p s? M550
Lo?i 5 s? ??ng t?c t? s? 1 ??n s? 5
H? th?ng lái Bi tu?n hoàn tr? l?c th?y l?c
H? th?ng phanh H? th?ng phanh th?y l?c, tr? l?c chân không ho?c th?y l?c
C? l?p 7,50 -16 -14PR
T?c ?? c?c ??i 93 Km/h
Kh? n?ng v??t d?c 35,4 tan (%)
Thùng nhiên li?u 100 L
Tính n?ng khác
H? th?ng tr? l?c tay lái Có
H? th?ng  treo c?u tr??c H? th?ng  treo ph? thu?c, nhíp lá, có gi?m ch?n
H? th?ng  treo c?u  sau H? th?ng  treo ph? thu?c, nhíp lá, có gi?m ch?n
C?a s? ?i?n Không
Khóa c?a trung tâm Không
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CD/AM/FM Radio có
?i?u hòa, qu?t gió Không
S? ch? ng?i 3

V?T LI?U VÀ QUY CÁCH ?ÓNG THÙNG BEN

Thùng t?i và h? th?ng thu? l?c nâng h? thùng:Thùng ?óng m?i t?i Vi?t Nam
Thùng t?i ben
T?ng chi?u dài l? tlòng mm 3.350x1820/1620x600/500
Th? tích ~3.7 m^3
?? dày sàn mm 4
?? dày hông mm 3
?à d?c / khung ph? Thép ch?n U120/ Thép ch?n U140
?à ngang mm Thép ch?n U80 x 60 x 55
B?ng sau 01
B?n l? b?ng 02, n?m phía trên
Khoá gài c?a sau 02, lo?i t? ??ng
H? th?ng nâng h? thùng th?y l?c Thái Lan, m?i 100%
B?m thu? l?c Lo?i bánh r?ng, Thái Lan.
PTO  
Góc nâng thùng l?n nh?t ?? 49 ~ 53
Th?i gian nâng h? thùng giây 15 – 20
Thùng d?u Lo? ig?n li?n v?i xy lanh nâng thùng
B? ph?n ?i?u khi?n ??t trong Cabin, b?ng van c?khí, van ch?nh áp l?c k?t h?p côn và chân

ga.
M?i chi ti?t vui lòng liên h? Hotline: Mr Nam 0934 003 778

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       3 / 3

http://www.tcpdf.org

