
xe c?u h?a HINO FC9JESW 4 kh?i | Xe t?i Hino HCM
 

    ?ánh giá: 5.0

xe ch?a cháy hino,xe c?u h?a hino fc 4 kh?i, xe phòng cháy ch?a
cháy hino, xe c?u h?a hino 4 kh?i,xe ch?a cháy,hino FC9JETC 400
Lít ,h? th?ng b?m ch?a cháy ,b?m c?u h?a,xe c?u h?a 4m3 hino
euro 4 ,xe ch?a cháy ?ã s? d?ng lo?i 4 khôi n??c b?ng giá chi ti?t xe
ch?a cháy 3600 lít n??c 400 lít foarm -và lo?i hino Fg 5000 lít n??c
500 lít foam

Chi ti?t s?n ph?m

xe ch?a cháy ?óng trên n?n xe hino tình hình cháy n? ngày càng ph?c t?p, và chúng tôi luôn nghiên c?u ?em ??n quý khách hàng s?n ph?m phù
h?p v?i m?i ?i?u ki?n, s?n ph?m xe c?u h?a hino  

Xe c?u ho? là m?t lo?i xe chuyên d?ng dùng ?? d?p t?t các ?ám cháy. Xe th??ng ???c trang b? b?m các dung d?ch ?? d?p t?t các ?ám cháy,
thang. ??c ?i?m c?a xe có còi, ?èn và s?n màu ??.

Xe b?m ???c thi?t k? ?? b?m n??c s? d?ng ??ng c? và ngu?n n??c c?p ngay trên xe và nó có th? ???c tái n?p n??c thông qua m?t tr? n??c c?u
ho?, b? n??c hay b?t k? m?t ngu?n n??c có th? ti?p c?n ?? hút nào khác.

Xe c?u h?a ?ang thao tác l?y thêm n??c t? tr? c?u h?a.

Tính n?ng b?m hút sâu 7m Hình th?c b?m ch?a cháy L?u l??ng Áp su?t h?ng ra B?m ch?a cháy áp su?t th?p, áp su?t trung bình th?p, áp su?t
cao th?p 50% giá tr? ??nh m?c áp su?t th?p Không nh? h?n giá tr? ??nh m?c áp su?t th?p B?m ch?a cháy áp su?t trung bình 50% giá tr? ??nh
m?c Không nh? h?n giá tr? ??nh m?c B?m ch?a cháy áp su?t cao Không nh? h?n giá tr? ??nh m?c

Các xe c?u h?a ki?u này c?ng ???c g?i là xe b?m b?i vì chúng ???c dùng ?? b?m n??c vào các ?ám cháy. Có nhi?u ki?u thi?t k? xe c?u h?a v?i
v? trí b?m ???c ??t ? bên trên, bên c?nh, phía tr??c hay phía sau xe. Th?nh tho?ng, xe b?m c?ng ???c s? d?ng làm súng phun n??c ?? ki?m soát
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?ám ?ông. Các xe b?m có th? mang theo m?t kh?i l??ng n??c nh?t ??nh, nh?ng c?ng có th? d?a trên ngu?n cung c?p t? tr? n??c hay b? n??c
c?u ho?.

B?ng ?i?u khi?n b?m ch?a cháy 

B?ng ?i?u khi?n ph?i bao g?m các n?i dung sau:

- L?u l??ng t??ng ?ng v?i giá tr? áp su?t ??u ra c?a b?m ch?a cháy và h??ng d?n v?n hành;

- Hi?n th? áp su?t ??u ra c?a b?m ch?a cháy;

- Hi?n th? áp su?t ??u vào c?a b?m ch?a cháy;

- Hi?n th? t?c ?? vòng quay b?m ch?a cháy và t?ng th?i gian ho?t ??ng

; - Hi?n th? m?c n??c c?a téc n??c;

- Hi?n th? nhi?t ?? n??c làm mát ??ng c?;

- Hi?n th? nhi?t ?? d?u ??ng c?;

- ?èn chi?u sáng b?ng ?i?u khi?n và công t?c ?i?n;

- Nút ?n d?ng kh?n c?p;
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- Nhãn th? hi?n v? trí t?t và m?;

M?c ?ích l?n nh?t c?a xe b?m là ng?n ch?n tr?c ti?p ?ám cháy. Nó có th? mang theo m?t s? d?ng c? nh? thang, câu liêm, rìu, bình b?t, và thi?t
b? thông gió. Ngày nay, m?t xe b?m c?u ho? có th? là m?t ph??ng ti?n ph?c v? nhi?u m?c ?ích mang theo các thi?t b? c?u ho?, c?u h?, ph?n ?ng
nhanh... chuyên nghi?p. Không c?n thi?t ph?i phân bi?t rõ ràng gi?a xe b?m và xe thang hay m?t xe c?u h? (xem thêm Ph??ng ti?n c?u h?).

??c tính k? thu?t THÔNG S?
Thông tin chung v? xe ch?a cháy
Ch?ng lo?i xe Xe ch?a cháy n??c + foam
Model HHF-40
Dung tích téc n??c 3.600 lít
Dung tích téc foam 400 lít
Xe n?n (chassis) Hino FC9JESW
T?ng tr?ng t?i (kg) 10.400 kg
Kích th??c: (mm)
Dài 6.600
R?ng 2.300
Cao 3.200
B?m c?u h?a
Hi?u Darley, nh?p kh?u t? M?
Model: KSP750
L?u l??ng t?i ?a 2.839 lít/phút t?i áp su?t 10,3 bar
Ch?t l??ng ha?ng
hoa?

- Xe c? s? Hino FC9JESW satxi, ??ng c?,
h?p s?, các h? th?ng truy?n ??ng, chuy?n
??ng, h? th?ng ?i?n, nhiên li?u...: ca?c bô?
phâ?n, thiê?t bi? chính do hãng Hino Motor
Nh?t B?n s?n xu?t;

- H? th?ng b?m ch?a cháy nh?p kh?u t? M?;

- Xe m??i 100% và sa?n xuâ?t n?m 2015
ho?c m?i h?n.

N??c l?p ráp Vi?t nam
Màu s?n c?a v? xe Màu ??
Thông s? ky? thuâ?t chi ti?t
Xe c? s?
(chassis)

 

Hi?u Hino
Model FC9JESW
Kích th??c DxRxC
(mm)

6.140 x 2.275 x 2.470

Chi?u dài c? s?
(mm)

3.420

Chi?u dài ??u/?uôi
xe (mm)

1.145/1.575

V?t bánh xe
tr??c/sau

1.770/1.660

Kho?ng sáng g?m
xe (mm)

225

T?ng tr?ng t?i (kg) 10.400
T? tr?ng c?a xe
(kg)

2.940

Cabin
Lo?i Cabin kép
S? c?a 4
S? ch? ng?i 7
K?t c?u Cabin ???c thi?t k? hi?n ??i, có c?a r?ng, t?m

nhìn xung quanh t?t, gh? ng?i r?ng rãi có th?
là n?i thay ?? cho các chi?n s?, ki?u l?t v?i c?
c?u thanh xo?n và các thi?t b? khóa an toàn,
Cabin c?a xe ???c nâng h? b?ng h? th?ng
th?y l?c, ??m b?o an toàn và ti?n ích cho quá
trình nâng h?.

??ng c?
Lo?i ??ng c? Hino, model: J05E-TE, ??t tiêu

chu?n khí th?i Euro 2, Diezel, 4 k?, 4 xi lanh
th?ng hàng, làm mát b?ng n??c, có trang b?
Tubor t?ng áp.

Công su?t c?c ??i 118 - 2.500 ( vòng/phút )
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ISO NET (kW)
Mô men l?n nh?t
ISO NET N.m

515 - 1.500 ( vòng/phút)

???ng kính xy lanh
và hành trình
piston (mm)

112x130

Dung tích xy lanh
(cc)

5.123

T? s? nén 18:00
H? th?ng truy?n l?c
Ki?u truy?n l?c
bánh xe

4x2

Ly h?p Lo?i ??a ma sát khô, d?n ??ng th?y l?c, tr?
l?c khí nén.

H?p s? ?i?u khi?n b?ng tay, 6 s? ti?n, 1 s? lùi, ??ng
t?c t? s? 2 ??n s? 6

V?n t?c l?n nh?t
khi toàn t?i ? tay s?
cao nh?t

85 km/h

?? d?c l?n nh?t xe
v??t ???c

36%

H? th?ng treo
Tr?c tr??c/sau Ph? thu?c, nhíp lá
Gi?m ch?n Th?y l?c
C? l?p 8.25-16 (8.25P16)
H? th?ng lái
Ki?u c? c?u lái Lo?i tr?c vít ê cu bi
D?n ??ng c? khí có tr? l?c th?y l?c
C?t lái c?t tay lái có th? thay ??i ?? nghiêng và chi?u

cao.
H? th?ng phanh
Phanh chính Tang tr?ng, d?n ??ng th?y l?c, ?i?u khi?n khí

nén.
Phanh ?? xe Ki?u tang tr?ng, tác d?ng lên tr?c th? c?p h?p

s?.
H? th?ng phanh d?
phòng ho?c phanh
h? tr?

Có/phanh khí x?

H? th?ng khác
Thùng nhiên li?u
(lít)

100

C?a s? ?i?n Có
Khóa c?a trung
tâm

Có

CD, AM/FM Radio Có
H? th?ng ?i?n 24V
?c quy 2 bình - 12V, 65Ah
Tiêu hao nhiên li?u16 (lít/100km) t?i t?c ?? 60km/h
Thân xe ch?a cháy và h? th?ng ch?a cháy
Thân xe ch?a cháy
V?t li?u Làm b?ng các khung nhôm h?p kim

(Aluminum profile) nh?, b?n, ch?c ch?n.
C?u trúc Thi?t k? phù h?p cho vi?c thông gió và thoát

n??c ? nh?ng ch? c?n thi?t và d? nhìn th?y c?
? ??ng tr??c, hai bên và ??ng sau. C?u trúc
thân xe d? dàng ti?p c?n ?? ch?a các ?ng
d?n, d?ng c? và thi?t b? c?n thi?t.

Nóc xe và sàn làm
vi?c

Nóc xe thi?t k? ch?ng tr??t, làm b?ng các t?m
nhôm ch?ng ?n mòn cho nhân viên ch?a
cháy thao tác an toàn ? trên

Thang ?ng Có b? trí 01 thang ? ??ng sau xe ??
lên/xu?ng nóc và sàn làm vi?c d? dàng.

B?c lên xu?ng ???c thi?t k? phù h?p thu?n ti?n cho quá trình
ch?a cháy.

Khoang ch?a d?ng c?, ph??ng ti?n ch?a cháy
S? l??ng 4 khoang
V? trí L?p hai bên thân xe
V?t li?u Khung ch?u l?c ???c ch? t?o b?ng thép gia

c??ng ph? s?n lót ch?ng r? và s?n ph? b?
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m?t. B? m?t xung quanh khoang ch? t?o t?
các t?m thép. Sàn và các giá ?? b?ng h?p
kim nhôm s?n ch?ng tr??t A3031.

K?t c?u Trong khoang có các giá ?? thi?t b?, các c?a
khoang ???c l?p ??t v?i khoang thông qua
các b?n l? và thi?t b? c?a t? cu?n. C?a cu?n
???c thi?t k? ??c bi?t giúp cho vi?c thao tác
???c nhanh chóng.

Khoang ch?a b?m ch?a cháy và b?ng ?i?u khi?n Nh?p kh?u
M?
V? trí L?p ? sau xe
V?t li?u Khung ch?u l?c ???c ch? t?o t? h?p kim

nhôm hình A6061. B? m?t là nhôm t?m h?p
kim A5051, cách nhi?t cách âm t?t ti?n l?i
cho ng??i ?i?u khi?n .

C?u t?o Khoang ch?a b?m và b?ng ?i?u khi?n b?m.
Trên b?ng ?i?u khi?n có l?p công tác ?i?u
khi?n b?m, các ?èn ch? báo m?c n??c, m?c
Foam, ??ng h? báo áp su?t, báo t?c ?? vòng
quay c?a b?m, và các c?nh báo khác, có kh?
n?ng ?i?u khi?n t?t c? các ch?c n?ng c?a xe
ch?a cháy ch? c?n có m?t ng??i.

Téc ch?a n??c L?p ráp t?i Vi?t Nam
Dung tích téc n??c
(lít)

4.000 (3.600 +400)

Hình d?ng Hình kh?i ch? nh?t
V?t li?u Làm b?ng thép không g? SUS304, ch?ng

mài mòn và có ??c tính c? h?c cao.
K?t c?u Thùng ch?a n??c ???c hàn ch?c ch?n ch?ng

mài mòn. Thùng n??c có l? ?? ki?m tra và
làm v? sinh, có t?m ng?n, ?ng ch?ng tràn và
các thi?t b? khác. Có trang b? ??ng h? ?o
m?c n??c.

C?a c?p n??c 01 c?a ???ng kính ø50mm
N?p ki?m tra 01 n?p trên nóc thùng
L? thoát n??c ???ng kính ø40mm
L?p ??t B?n ch?a n??c l?p ráp v?i sát xi thông qua

các bu lông, ?c vít
B?m n??c ch?a cháy Nh?p kh?u M? thích h?p qua b? trích
l?c PTO t? h?p s? c?a xe (B? trích l?c PTO ???c nh?p kh?u
nguyên b? t? ITALIA)

??c bi?t xe có tính n?ng v?a ?i s? v?a cài PTO ?? phun ch?a
cháy ho?c s? d?ng vào m?c ?ích khác
Gi?i thi?u chung B?m ch?a cháy có nhi?m v? hút n??c t? b?n

ch?a n??c và b?n ch?a foam c?a xe ch?a
cháy ho?c tr?c ti?p hút n??c t? các tr? c?p
n??c, ao h? t?o áp su?t cao phun n??c d?p
t?t các ?ám cháy nhanh nh?t.

Model KSP – 750
Hãng s?n xu?t Darley - M?
V? trí ??t b?m Phía sau xe
Ki?u B?m ly tâm, cánh b?m ???c làm b?ng h?p

kim ??ng.
Ho?t ??ng B?m ch?a cháy v?n hành c? h?c thông qua

b? trích công su?t PTO, truy?n ??ng b?ng
các ??ng, có h? th?ng b?o v? an toàn ng?n
ng?a tai n?n do nh?ng sai sót cho con ng??i
khi v?n hành

L?u l??ng t?i ?a 2.839 lít/phút t?i áp su?t 10,3 bar
B?m m?i Nh?p kh?u M?
Ki?u B?m cánh g?t
Lo?i B?m ?i?n 24V.
K?t c?u K?t c?u b?m chân không bao g?m: Môt? ?i?n

truy?n ??ng ??n b?m cánh g?t.
Chi?u sâu hút (m) 6
Th?i gian hút ???c
n??c (s)

14

L?ng giá NK ??c
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Ki?u ?i?u khi?n b?ng tay, có kh? n?ng phun n??c,
h?n h?p thu?c ch?a cháy

Góc quay c?a l?ng
giá ? m?t ph?ng
n?m ngang (??)

3600, liên t?c

Góc quay c?a l?ng
giá ? m?t ph?ng
th?ng ??ng (??)

- 15 ¸ + 75

L?u l??ng phun 1.600 lít/phút t?i áp su?t 8 bar
T?m phun xa t?i ?a
c?a l?ng giá khi
có  b?t (m)

35

H?ng x?, h?ng hút Nh?p Kh?u ??c
H?ng x?:  
- ???ng kính (mm) 65
- S? l??ng (chi?c) 02
- V? trí Phía sau xe
H?ng hút:
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