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    ?ánh giá: 5.0

hino fl ch? c?, xe cho gia cam hino c?, xe tai cho gia cam, hino ch?
gia c?m, hino ch? gia xúc, xe t?i hino ch? heo , xe ch? heo, xe ch?
gia xúc gia c?m, hino 500 series, hino 3 chân, hino FL 3 chân, xe
hino 15 t?n, hino thung 9m, hino FL8JW7A euro 4

Chi ti?t s?n ph?m

xe chuyên dùng ch? gia c?m ?óng trên n?n hino hino xe m?i xe c?, nh? hino FC 6 T?N, HINO FG 8 T?N VÀ HINO FL 16 T?N ( ch? heo)

xe hino ???c thiêt k? ?? ch? hàng gia c?m chuyên dùng ??c bi?t, b?o v? môi tr??ng xanh s?ch ??p

hùng ch? gia c?m là m?t lo?i thùng chuyên d?ng, lo?i thùng này chuyên dùng ?? chuyên ch? m?t hàng gia c?m nh?: gà, v?t,… Thùng ch? gia c?m
có hai ki?u, m?t lo?i ???c chia thành nhi?u t?ng (kho?ng 4-5 t?ng) m?i t?ng ch?a tr?c ti?p gia c?m s?ng bên trong, lo?i còn l?i không chia t?ng,
gia c?m s?ng s? ???c nh?t trong các l?ng nh?a và ???c x?p g?n vào bên trong lòng thùng hàng, v?i lo?i thùng không chia t?ng th??ng ???c s?
d?ng ?? ch? các gia c?m còn nh? vì kích th??c c?a gia c?m nh? nên chúng ???c ??t bên trong l?ng nh?a ?? tránh r?i r?t ra bên ngoài trong quá
trình v?n chuy?n. Sàn thùng ch? gia c?m c?ng ???c thi?t k? theo ki?u lá me và có rãnh thoát n??c ?? v? sinh l?i thùng sau m?i l?n ch? hàng. C?a
sau c?a thùng gia c?m ???c làm theo ki?u thùng b?t v?i hai c?a sau m? ki?u container và b?ng d??i có th? m? ra nh?m thu?n ti?n cho quá trình
ch?t d? hàng hoá bên trong.

Trên lý thuy?t thùng ch? gia c?m có th? làm b?ng các v?t li?u th??ng nh? s?t h?p, Inox 430,.. nh?ng vì m?t hàng bên trong là gia c?m còn s?ng
nên v?t li?u làm thùng ph?i b?n t?t ?? có th? ch?u ???c các ch?t ?n mòn có trong ch?t th?i c?a gia c?m c?ng nh? ch?u ???c nhi?u l?n r?a n??c ??
v? sinh l?i thùng hàng sau m?i l?n v?n chuy?n. Do v?y, trên th?c t? thùng ch? gia c?m th??ng ???c làm t? v?t li?u ch?ng g? sét t?t nh? Inox 304
nên giá thành ?? ?óng lo?i thùng này t??ng ??i cao.

V?i kinh nghi?m ?óng thùng c?a công ty chúng tôi, yêu c?u c?a thùng ch? gia c?m là ph?i b?n ch?c, v?t li?u ph?i ch?ng g? sét t?t và quan tr?ng
nh?t là thùng ph?i th?t thông thoáng ?? d? dàng v? sinh và ??c bi?t tính t?n nhi?t ph?i t?t vì nhi?t ?? cao s? khi?n gia c?m b? ch?t.
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Thùng ch? gia súc là lo?i thùng chuyên ch? m?t hàng là gia súc nh?: heo, c?u,... lo?i thùng này có thi?t ki?u hai t?ng và phía sau có l?p thêm
b?ng nâng ?? chuy?n gia súc lên t?ng th? 2. Phía trên cùng c?a thùng là dàn kèo ?? ph? b?t lên tránh n?ng m?a cho gia c?m khi v?n chuy?n.
C?ng nh? thùng ch? gia c?m, thùng ch? gia súc c?ng có yêu c?u ph?i ??c bi?t ch?c ch?n do gia súc có tr?ng l??ng t??ng ??i l?n, v?t li?u c?a các
thành ph?n thùng xe nh? ?à ngang, ?à d?c, khung x??ng, sàn thùng,… c?ng ph?i làm b?ng v?t li?u t?t nh? Inox 304. Vì ph?i l?p thêm b?ng nâng
? phía sau nên giá thùng ch? gia súc s? cao h?n c? thùng ch? gia c?m.

Nhãn hi?u : HINO FL8JTSL 6x2
S? ch?ng nh?n : 1265/VAQ09 - 01/15 - 00
Ngày c?p :  
Lo?i ph??ng ti?n : Ô tô ch? gia súc
Xu?t x? : ---
C? s? s?n xu?t :  
??a ch? :  
Thông s? chung:
Tr?ng l??ng b?n thân : 10055 kg
Phân b? : - C?u tr??c : 3305 kg
- C?u sau : 6750 kg
T?i tr?ng cho phép ch? : 13550 kg
S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? : 23800 kg
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 11400 x 2500 x 3820 mm
Kích th??c lòng thùng hàng(ho?c kích th??c bao xi téc) : 8940 x 2350 x 2410/--- mm
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Kho?ng cách tr?c : 5870 + 1300 mm
V?t bánh xe tr??c / sau : 1925/1855 mm
S? tr?c : 3
Công th?c bánh xe : 6 x 2
Lo?i nhiên li?u : Diesel
??ng c? :
Nhãn hi?u ??ng c?: J08E-UF
Lo?i ??ng c?: 4 k?, 6 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp
Th? tích : 7684 cm3
Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 184 kW/ 2500 v/ph
L?p xe :
S? l??ng l?p trên tr?c I/II/III/IV: 02/04/04/---
L?p tr??c / sau: 11.00 R20 /11.00 R20
H? th?ng phanh :
Phanh tr??c /D?n ??ng : Tang tr?ng /Khí nén - Th?y l?c
Phanh sau /D?n ??ng : Tang tr?ng /Khí nén - Th?y l?c
Phanh tay /D?n ??ng : Tác ??ng lên h? th?ng truy?n l?c /C? khí
H? th?ng lái :
Ki?u h? th?ng lái /D?n ??ng : Tr?c vít - ê cu bi /C? khí có tr? l?c thu? l?c
Ghi chú: Thi?t b? nâng h? hàng có s?c nâng l?n nh?t theo thi?t k? là 400 kg; -

Hàng n?m, gi?y ch?ng nh?n này ???c xem xét ?ánh giá
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