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    ?ánh giá: 5.0

xe r?a ???ng hino 500, xe phun n??c t??i cây hino 6 kh?i, xe t??i
cây hino 6 kh?i,giá b?n n??c t??i cây xe hino 500,xe hino FC9JETC
euro 4, hino ga ?i?n 6000 lít n??c t??i cây , xe b?n ch? n??c r?a
???ng 6m3 , 5000 lít n??c

Chi ti?t s?n ph?m

xe hino phun n??c t??i cây .r?a ???ng l?p trên n?n xe hino 

/ ??c ?i?m chung:

- Xe b?n ch? n??c ???c tính toán, thi?t k? s?n xu?t b?n b?ng inox SUS304, các thi?t b? b?m n??c áp l?c, van, h? th?ng ?i?u khi?n và l?p ??t ??ng
b? lên ô tô hi?u Hino lo?i FC9JETC (tiêu chu?n khí th?i Euro 4). Xe b?n chuyên dùng ch? n??c s?ch, xe có kh? n?ng t? hút n??c t? b? ch?a lên
b?n. Dung tích b?n ch?a 5m3. Xe b?n l?p các b? ph?n chính sau:

+ H? th?ng các van ?i?u khi?n ??o chi?u, van khóa m? n??c;

+ H? th?ng hút, x? n??c ? phía sau xe;

+ 01 b?m n??c áp l?c cao, b? truy?n ??ng công su?t và b? trích công su?t (P.T.O)

xe b?n t??i cây th? tích ch?a 5000 lít n??c
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STT Thông s? Mô t?
I Gi?i thi?u chung  
1 Lo?i xe Xe ô tô phun n??c r?a ???ng l?p trên xe sát xi

t?i HINO FC9JESW
2 Hãng s?n xu?t  
3 N??c s?n xu?t VI?T NAM
4 N?m s?n xu?t 2019, m?i 100%
5 Xi téc Th? tích 06 m3
6 Xe sát xi t?i HINO FC9JETC 4x2– công ty liên doanh

TNHH  HINO MOTORS Vi?t Nam
7 Công th?c bánh xe 4x2
II Thông s? chính  
8 Kích th??c  
 - Dài x R?ng x Cao (mm)  6.140x2.275x2.850(*)
 -Chi?u dài c? s? (mm) 3.420
 - Kho?ng sáng g?m xe 225
9 Tr?ng l??ng  
 - T? tr?ng 4.100(*)
 - S? ng??i ???c phép tr? 3 ng??i( k? c? lái) ~ 195 (kg)
 - T?i tr?ng cho phép 6.000 (kg)
 - T?i tr?ng cho phép tham gia giao thông mà

không ph?i xin phép
6.000 (kg)

 - T?ng tr?ng t?i 11.000(kg)
III Xi téc ? 6 m3
 -  Hình d?ng Ki?u hình tr? ê – líp, có n?p trên nóc, bên trong

xi-téc có vách ch?n sóng
 -  Kích th??c b?n ch?a 5.000 x 2.200 x 1.430 mm
 -  V?t li?u chính Thép ch?u l?c SS400 (theo tiêu chu?n Nh?t)
 -  ?? dày v?t li?u thân téc dày 4mm
 -  ?? dày v?t li?u ??c téc dày 5mm
 -  S?n trong lòng xi-téc S?n Epoxy ch?ng ?n ph?
 -  S?n bên ngoài xi-téc S?n 2 l?p; l?p ch?ng r? và l?p trang trí b? m?t
IV C?a h?ng x? 3 h?ng
 -  Ki?u c?a Lo?i 65A, có n?p kh?p n?i nhanh phù h?p v?i

các h?ng c?u h?a (TCVN)
 -  V? trí Lo?i 65A b? trí ? hai bên técLo?i ?34 l?p ? ?uôi

xe
V C?a h?ng hút 01 h?ng 
 - Ki?u c?a Lo?i 75A, có n?p kh?p n?i nhanh phù h?p v?i

các h?ng c?u h?a (TCVN)
 - V? trí B? trí ? phía bên téc
 VI Bép phun n??c 02 chi?c
 - V? trí B? trí hai bên ??u xe
 - K?t c?u bép D?ng ?úc, có kh?p t? l?a ?? ?i?u ch?nh h??ng

phun
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 - ?i?u khi?n ???c ?i?u khi?n b?ng ?i?n, khí nén trong cabin
VII Dàn phun n??c  01 chi?c
 - V? trí B? trí phía sau ?uôi xe
 - K?t c?u dàn D?ng ?ng dài, có g?n các ??u phun
 - ?i?u khi?n ???c ?i?u khi?n b?ng ?i?n, khí nén trong cabin
VIII Súng phun  01 chi?c
 - V? trí B? trí trên sàn công tác phía sau téc n??c
 - K?t c?u bép Quay ngang 360 ??, g?t gù lên xu?ng 15…> 75

??, ??u súng phun ?i?u ch?nh ???c l?u l??ng có
th? phun b?i ho?c phun tia

 - ?i?u khi?n ???c ?i?u khi?n b?ng tay t?i v? trí súng
IX ?ng x?  
 - Lo?i C?a 65A : l?p lo?i ?ng m?m, làm b?ng v?i tráng

cao su, l?p phù h?p v?i c?a x?C?a ?34 : l?p ?ng
cao su ch?u áp

 - S? l??ng - ?ng v?i m?m: 01 cu?n- ?ng cao su ch?u áp: 01
cu?n

 - Chi?u dài ?ng - ?ng v?i m?m: 20 m- ?ng cao su ch?u áp: 15m
X ?ng hút  
 - Lo?i Lo?i ?ng nh?a có b? thép, l?p phù h?p v?i c?a

hút
 - S? l??ng 4 ?o?n
 - Chi?u dài ?ng 5m
   
XI B?m n??c  
 - Lo?i b?m B?m ly tâm có c? c?u t? m?i
 - L?u l??ng 60 m3/h
 - T?c ?? quay 1450 vòng/ phút 
 - Chi?u cao c?t áp ? 40m
 - chi?u sâu hút ? 6,5m
 - Ngu?n d?n ??ng b?m Truy?n ??ng tr?c ti?p t?  PTO thông qua tr?c

các ??ngC? c?u d?n ??ng trung gian
 XII Van 4 c?a  
 - Xu?t x? Hàn Qu?c
 - Lo?i C? 3”
 - Công d?ng  ??o chi?u hút và x?(phun)
 Các thi?t b? ph? tr? khác  
 + S? l??ng Van an toàn, l?c, phao ch?ng tràn, th??c báo

m?c n??c… ???c l?p ráp ??y ?? giúp xe ho?t
??ng an toàn hi?u qu?

XIII Trang thi?t b? kèm theo xe  
 - ?i?u hòa nhi?t ?? Có
 - Bánh xe d? phòng 01 chi?c
 - Radio + CD Audio Có
 - B? d?ng c? ?? ngh? tiêu chu?n theo xe 01 b?
 - Sách h??ng d?n s? d?ng 01 quy?n
 - S? b?o hành c?a xe c? s? Có
 - H? s?, gi?y t? ??ng ki?m Có
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