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    ?ánh giá: 5.0

xe ben hino 3 chân 14 t?n, hino 3 chân FM, xe ben hino 10
kh?i,HINO ?óng xe ben, xe ben hino FM8JN7A EURO4,xe ben hino
2 c?u th?t, xe ben 10m3 hino ga ?i?n,xe hino 500 cabin ?ôi,giá xe
ben hino 3 chân,xe ben hino 15 t?n FM8JN7A

Chi ti?t s?n ph?m

Hino Series 500MODEL FM8JN7A –  24,000 (26,000) KG

Hino 500 series là s?n ph?m ???c phát tri?n th? hi?n rõ tinh th?n vì con ng??i và công ngh? tiên ti?n c?a Hino-k?t qu? c?a quá trình th? nghi?m
ti?n hành ? nhi?u qu?c gia trên th? gi?i. HINO có kh? n?ng ti?p t?c ti?n ??n là m?t ??i tác tin c?y b?i h? th?ng h? tr? sau bán hàng và ?áp ?ng
yêu c?u c?a khách hàng trong kh? n?ng t?t nh?t có th?. N?u b?n mu?n tìm m?t chi?c xe t?i h?ng trung mà c?n s? tin c?y v??t h?n c? mong ??i,
chúng tôi tin Hino 500 series là s? l?a ch?n t?t nh?t c?a b?n.”

xe ben hino 2018 euro 4

m?t n? galang cabin ???c thay ??i m?i hoàn toàn

cabin xe t?i hino Fm ???c thi?t k? r?ng h?n,và ???c trang b? máy l?nh theo xe
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THÔNG S? K? THU?T XE BEN HINO FM 14 t?n

MODEL FM8JNSA
T?ng t?i tr?ng 24.000 (26.000) kg
T? tr?ng 6.560 kg
Kích th??c xe ben hino fm 500
Chi?u dài c? s? 4.130 + 1.300 mm
Kích th??c bao ngoài (DxRxC) 8.480 x 2.460 x 2.700 mm
kích th??c thùng hàng 4.900 x2.300/1900 x 910/730 mm
t?i tr?ng 14.000 kg
Kho?ng cách t? sau Cabin ??n ?i?m cu?i 6.325
Model ??ng c? J08E - UF
Lo?i ??ng c? Diesel HINO J08E - UF(Euro2)

tuabin t?ng n?p và làm mát khí n?p
Công su?t c?c ??i (Jis Gross) 260 - (2.500 vòng/phút) PG
Moomen xo?n c?c ??i (Jis Gross) 745 - (1.500 vòng/phút) N.m
???ng kính xylanh x hành trình piston 112 x 130 mm
Dung tích xylanh 7.684 cc
T? s? nén 18:1
H? th?ng cung c?p nhiên li?u B?m Piston
Lo?i ly h?p -
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Model h?p s? EATON 8209
Lo?i 9 s? ti?n, 1 s? lùi; ??ng t?c t? s? 1 ??n s? 9
H? th?ng lái Lo?i tr?c vít ?ai ?c bi tu?n hoàn, tr? l?c th?y l?c toàn ph?n, v?i c?t tay lái

có th? thay ??i ?? nghiêng và chi?u cao
H? th?nh phanh H? th?ng phanh th?y l?c d?n ??ng khí nén m?ch kép
C? l?p 10.00R - 20 (11.00R - 20)
T?c ?? c?c ??i 93 km/h
Kh? n?ng v??t d?c 42 Tan(%)
Cabin Cabin ki?u l?t v?i c? c?u thanh xo?n và các thi?t b? khóa an toàn
Thùng nhiên li?u  -L
Tính n?ng khác trên xe ben hino 500 fm 
H? th?ng phanh ph? tr? Có
H? th?ng treo c?u tr??c H? th?ng treo ph? thu?c, nhíp lá, gi?m ch?n th?y l?c
H? th?ng treo c?u sau H? th?ng treo ph? thu?c, nhíp lá
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 L?a ch?n
S? ch? ng?i 3 ng??i
V?T LI?U VÀ QUY CÁCH ?ÓNG THÙNG BEN

ty ben samit nh?p kh?u t? thái lan, mang ??n s? ch?c ch?n v?n hành an toàn

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 11 m3 4.900 x2.300/1900 x 910/730
?? dày sàn                                            mm 5
?? dày hông                                         mm 4
Khung ph?                               mm Thép U: 230x70x6
?à d?c Thép ch?n ??nh hình :180 x 70 x 6
?à ngang                                              mm D?ng ke ch?u l?c : 140 x 70 x 50 x 5
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 Nh?p m?i 100%,xu?t x? Thái Lan
H? th?ng truy?n ??ng ?i?u khi?n b?ng ?i?n khí nén
Xilanh nâng h? thùng                           mm Thái Lan- KRM 183
PTO M?i 100%, Thái Lan.
Góc nâng thùng l?n nh?t ?? 49 ~ 53
Th?i gian nâng h? thùng giây 15 – 20
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.
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