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    ?ánh giá: 5.0

hino fc series 500, xe cuon ep rac, xe ep rac hino fc, hino fc cuon
ep rac, xe tai hino, xe t?i hino, xe cu?n ép rác hino fc, xe cu?n ép
rác 9 kh?i,xe cu?n ép HINO FC9JETA euro 4 2019, xe quét hút ch?
rác 4 kh?i FC9JETA

Chi ti?t s?n ph?m

XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CU?N ÉP CH? RÁC

Model: HINO FC9JESW/ER9

Th? tích thùng ch?a rác: 09m3

Xu?t X?: Nh?t B?n và Vi?t Nam

S?n Xu?t n?m: 2017
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THÔNG S? K? THU?T CHI TI?T XE Ô TÔ CU?N ÉP CH? RÁC

 HINO FC9JESW – ER09

Thông s? Mô t?
Gi?i thi?u chung 
Hàng hóa Xe ô tô cu?n ép ch? rác hi?u Hino FC9JESW, dung tích hi?u d?ng 8m3
Nhà s?n xu?t  
N??c s?n xu?t Vi?t Nam
N?m s?n xu?t N?m 2016/2017, m?i 100%, có “Gi?y Ch?ng nh?n ch?t l??ng an toàn k?

thu?t và b?o v? môi tr??ng ô tô s?n xu?t l?p ráp”, do C?c ??ng Ki?m
Vi?t Nam c?p

Thông s? chính 
Kích th??c 
Kích th??c t?ng th?(1) (D x R x C) ~ 7.050 x 2.275 x 2.800 mm
Chi?u dài c? s? 3.420 mm
Kho?ng sáng g?m xe 225 mm
Tr?ng l??ng 
T? tr?ng(1) ~ 6.205 kg
T? lái (? cabin) 03 ng??i (195kg)
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T?i tr?ng(1) ~ 4.000 kg
T?ng tr?ng l??ng 10.400 kg
Bán kính quay vòng nh? nh?t 6,0 m
Xe c? s? 
Xu?t x? Hi?u Hino model FC9JESW, hàng LD Nh?t-Vi?t(s?n xu?t t?i Nh?t B?n,

và ???c Công ty LD TNHH Hino Motors Vi?t Nam l?p ráp t?i Vi?t Nam)
Công th?c bánh xe 4x2
??ng c? 
- Model J05E-TE (Euro II)
- Lo?i ??ng c? Diesel, 4 k?, 4 xy-lanh th?ng hàng, tua-bin t?ng n?p và làm mát khí n?p
- Dung tích xy-lanh 5.123 cc
- Công su?t l?n nh?t 118 kW / 2.500 vòng/phút
- Momen xo?n c?c ??i 515 N.m / 1.500 vòng/phút
H?p s? H?p s? c? khí, 6 s? ti?n, 1 s? lùi
H? th?ng lái Tay lái bên trái, có tr? l?c
H? th?ng phanh Phanh th?y l?c, d?n ??ng khí nén, m?ch kép
Ly h?p ??a ma sát khô ??n, d?n ??ng th?y l?c, tr? l?c khí nén
H? th?ng treo Ki?u ph? thu?c, nhíp lá, gi?m ch?n th?y l?c
Thùng nhiên li?u 100 lít
L?p (tr??c/sau) 8.25-16 (C?u tr??c ??n / C?u sau kép)
Cabin Cabin l?t ra phía tr??c
H? th?ng chuyên dùng 
Xu?t x?  
Thùng chính (Thùng ch?a rác) 
- Th? tích thùng ~ 8 m3
- Hình d?ng Ki?u có thành cong có d?m bao
- V?t li?u Thép ch?u l?c
Thùng cu?n ép (Thùng ph?) Thép h?p kim, nh?p kh?u ??c/Nh?t
- Th? tích máng ép 0,7 m3
- V?t li?u thành ?? d?y (2.5 - 3.0) mm
- V?t li?u m?t bàn cu?n ?? dày 6 mm
- V?t li?u m?t bàn ép ?? dày 4 mm
- V?t li?u máng cu?n ?? dày 4 mm
- V?t li?u khung x??ng Thép t?m g?p ??nh hình Q345
- Ki?u c? c?u ép Dùng xy-lanh thu? l?c
- Th?i gian cu?n ép rác ~ 20 giây
- N?p ??y th?y l?c( Khách hàng l?a ch?n thêm) Thân sau xe (thùng cu?n ép rác) ???c trang b? n?p ??y, có zo?ng làm

kín, v?n hành b?ng th?y l?c, ??m b?o th?m m? và v? sinh môi tr??ng
Thùng ch?a n??c th?i d??i máng ép rác 
- Dung tích 200 lít, có van x? n??c và c?a d?n rác
- V?t li?u Thép ch?ng g? ZAM
C? c?u n?p rác 
- Ph??ng th?c n?p rác S? d?ng càng g?p ?a n?ng, ki?u g?p g?n thông qua c? c?u b?n l?, nâng

?? ???c các thi?t b? thu gom tiêu chu?n nh? xe gom rác ??y tay 3 bánh,
thùng nh?a 120 lít và 240 lít

- Ki?u v?n hành Dùng xy-lanh th?y l?c
- Góc l?t ~ 1300
- T?i tr?ng c?p t?i ?a 500 kg
- Th?i gian n?p rác ~ 10 giây
C? c?u x? rác 
- Ph??ng th?c x? rác S? d?ng xy-lanh t?ng x? rác b? trí tr??c thùng ch?a rác, g?n tr?c ti?p v?i

bàn x? b?ng k?t c?u c? khí nh? g?n ??n gi?n h?p lý t?o ???c l?c ??y x?
rác t?i ?u, công su?t m?nh m? (kh?c ph?c hoàn toàn s? vênh k?t c? khí
? bàn x? rác v?i c? c?u ki?u c? compa) ?? ??y x? rác ra ngoài

- Ki?u v?n hành Dùng xy-lanh t?ng th?y l?c
- Th?i gian x? rác ~ 20 giây
B?m th?y l?c 
- Xu?t x? Casappa - Ý
- L?u l??ng 61,26 cm3/vòng
- Áp su?t t?i ?a 220 kg/cm2
- Ngu?n d?n ??ng b?m Truy?n ??ng tr?c ti?p t? PTO thông qua tr?c các-??ng
Van phân ph?i ?i?u khi?n tay tích h?p van an toàn  
- Xu?t x? BLB - Ý
- L?u l??ng t?i ?a 90 lít/phút
- Áp su?t t?i ?a 320 kg/cm2
Xy-lanh th?y l?c x? rác 
- Xu?t x? Modenflex - Ý
- Lo?i xy-lanh Lo?i xy-lanh 3 t?ng tác ??ng 2 chi?u, 01 chi?c
- Áp su?t l?n nh?t 160 kg/cm2
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- Hành trình làm vi?c 2.650 mm
- L?c ??y l?n nh?t 15 t?n
Các xy-lanh th?y l?c khác 
- Xy-lanh ép rác 02 chi?c
- Xy-lanh cu?n rác 02 chi?c
- Xy-lanh nâng thùng ph? 02 chi?c
- Xy-lanh càng g?p 02 chi?c
- Lo?i xy-lanh Lo?i xy-lanh 1 t?ng tác ??ng 2 chi?u
- Ch?t l??ng Linh ki?n nh?p kh?u t? Stelmi, Contarini - Ý, l?p ráp t?i nhà máy Công ty

TNHH Ô tô Chuyên dùng Hi?p Hòa; t?t c? các xy-lanh ??u ???c ki?m tra
và ??m b?o ch?u ???c áp su?t t?i ?a 250 kg/cm2

Thùng d?u th?y l?c 100 lít
Các thi?t b? th?y l?c ph? tr? khác L?c d?u, ??ng h? ?o áp suât, n?p d?u, khóa ??ng h?, th??c báo d?u, j?c-

co ...???c l?p ráp ??y ??, giúp xe ho?t ??ng an toàn hi?u qu?
Áp su?t làm vi?c t?i ?a c?a h? th?ng th?y l?c 180 kg/cm2
H? ?i?u khi?n 
- ?i?u khi?n P.T.O Công t?c ?i?n, ?i?u khi?n khí nén, ?óng-ng?t PTO nh? nhàng, d? ?i?u

khi?n
- ?i?u khi?n n?p rác ?i?u khi?n b?ng tay: c?p thùng xe gom, l?t thùng xe gom ?? vào máng,

??a thùng xe gom ra, nh? thùng xe gom v? l?i v? trí c?
- ?i?u khi?n cu?n ép rác ?i?u khi?n b?ng tay có ch? ?? ga t? ??ng khi thao tác ph?n cu?n ép

nh?m t?ng hi?u qu? làm vi?c
- ?i?u khi?n x? rác ?i?u khi?n b?ng tay, có khoá an toàn, ho?t ??ng g?m 4 b??c: m? khoá,

nâng thùng ph? / ??y rác ra ngoài / rút bàn ép v? / h? và khoá thùng ph?
Các thi?t b? khác trên xe 
?i?u hòa nhi?t ?? Có
Radio CD Có
B?o hi?m hông ? 2 bên thân xe Có
Dè sau ? 2 bên sau xe Có
?èn quay tín hi?u trên nóc cabin 01 chi?c
?èn chi?u sáng v? trí công tác phía sau thùng ph? 01 chi?c
?èn ??nh v? 04 chi?c
Bánh xe d? phòng   01 chi?c
B? d?ng c? ?? ngh? tiêu chu?n theo xe c? s? 01 b?
Sách HDSD Có
S? b?o hành Có
 

V?i m?c tiêu luôn c?i ti?n nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m nên th?c t? có nh?ng thay ??i nhà s?n xu?t không c?n báo tr??c
Khách hàng có th? tùy ch?n nh?ng thông s? theo yêu c?u
V?i nh?ng thông s? tùy ch?n khách hàng có th? ph?i tr? thêm chi phí
moijc hi ti?t vui lòng liên h? MR Nam 0934003778 ?? bi?t thêm thông tin.
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