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    ?ánh giá: 5.0

series xe c?u hino 500, xe t?i hino g?n c?u unic, giá xe hino g?n
c?u, c?u unic 3 t?n,xe t?i g?n c?u 3 t?n,cau unic nhat ban , unic
343,gia xe cau 340, hino FC9JLTA thùng 6m7, hino FC9JNTA
thùng 7m4 g?n c?u, xe t?i g?n c?u, xe hino 500 FC9JNTA

Chi ti?t s?n ph?m

THÔNG S? K? THU?T HINO FC  THÙNG L?NG G?N C?U UNIC

nh?m ?áp ?ng nhu c?u c?u hàng hóa phù h?p v?i m?i công vi?c ,xe t?i hino fc g?n c?u phù h?p v?i m?i nhu c?u khách hàng

MODEL FC9JLSWHINO FC CHASSI DÀI
T?ng t?i tr?ng 10.400
T? tr?ng kg 3.085
Kích th??c xe t?i hino fc
Chi?u dài c? s? mm 4.990
Kích th??c bao ngoài (DxRxC) mm 8.480 x 2.275 x 2.470
kích th??c lòng thùng mm  
t?i tr?ng ch? cho phép sau khi ?óng thùng kg  5750
Kho?ng cách t? sau Cabin ??n ?i?m cu?i mm 6.625
Model ??ng c? J05E – TE
Lo?i ??ng c? Diesel HINO J05E - TE (Euro 2) tuabin t?ng n?p và làm mát khí

n?p
Công su?t c?c ??i(Jis Gross) PS 165 - (2.500 vòng/phút)
Moomen xo?n c?c ??i(Jis Gross) N.m 520 - (1.500 vòng/phút)
???ng kính xylanh x hành trình piston mm 112 x 130
Dung tích xylanh cc 5.123
T? s? nén 18:1
H? th?ng cung c?p nhiên li?u B?m Piston
Lo?i ly h?p Lo?i ??a ??n ma sát khô lò xo, d?n ??ng th?y l?c, tr? l?c khí nén
Model h?p s? LX06S
Lo?i 6 s? ti?n, 1 s? lùi; ??ng t?c t? s? 2 ??n s? 6
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 8.25 - 16 (8.25R16)
T?c ?? c?c ??i Km/h 102
Kh? n?ng v??t d?c Tan(%) 44,4
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 100
Tính n?ng khác  
H? th?ng phanh ph? tr? Phanh khí x?
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

                       1 / 4



xe hino g?n c?u URV 344 | Xe t?i Hino HCM
 

THÔNG S? K? THU?T XE SAU KHI G?N C?U

Nhãn hi?u : HINO FC9JLSW - URV553.TC
Lo?i ph??ng ti?n : Ô tô t?i (có c?n c?u)
Xu?t x? : Nh?t B?n và Vi?t Nam
Thông s? v? tr?ng l??ng xe c?u
Tr?ng l??ng b?n thân : 6105 kG
Phân b? : - C?u tr??c : 3035 kG
- C?u sau : 3070 kG
T?i tr?ng cho phép ch? : 4050 kG
S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? : 10350 kG
Thông s? v? kích th??c xe c?u
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 8740 x 2400 x 3220 mm
Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c
bao xi téc) :

6000 x 2250 x 450/--- mm

Ghi chú: C?n c?u th?y l?c nhãn hi?u UNIC UR V553, s?c nâng l?n nh?t theo thi?t k? 5050 kg;

Thông s? c?u Unic

MODEL UR-V554
T?i ?a. Nâng cao n?ng l?c 5,050 kg 2,2 m
T?i ?a. Chi?u cao móc 12,6 m
T?i ?a. Bán kính làm vi?c 10,63 m
T?i ?a. Chi?u dài bùng n? 10,87 m
Min. Chi?u dài bùng n? 3,60 m
Ph?n bùng n? 4
Boom Nâng Góc Min. 1 ° ??n Max. 78 °
Slewing Góc 360 ° liên t?c
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