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    ?ánh giá: 5.0

dòng hino-500 s?n xu?t theo quy ??nh c?a C?c ??ng Ki?m, Ô tô xi
téc (ch? x?ng, d?u) xe b?n x?ng d?u hino 16 t?n, giá xe b?n x?ng
d?u hino.b?n x?ng d?u hino 18 kh?i,b?n x?ng hino FL 18 kh?i

Chi ti?t s?n ph?m

Xe xitec ch? x?ng c?u 18 kh?i Hino v?i nên xe c? s? ?a ch?ng lo?i xe b?n ch? x?ng d?u
,hóa ch?t g?n trên nên xe t?i hino là ch?n thích h?p v?i t?t c? quý khách hàng trên m?i
mi?n
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THÔNG S? K? THU?T XE CH? X?NG D?U 18 KH?I ?ÓNG TRÊN N?N XE HINO FM8JNSA6X4

MODEL FM8JNSA
T?ng t?i tr?ng kg 24.000 (26.000)
T? tr?ng kg 6.560
Kích th??c xe t?i hino500 fm
Chi?u dài c? s? mm 4.130 + 1.300
Kích th??c bao ngoài (DxRxC) mm 8.480 x 2.460 x 2.700
t?i tr?ng cho phép kg 15600
Kho?ng cách t? sau Cabin ??n ?i?m cu?i mm 6.325
??ng c? xe t?i hino ch? x?ng c?u 18 kh?i
Model J08E - UF
Lo?i ??ng c? Diesel HINO J08E - UF(Euro2) tuabin t?ng n?p và làm mát khí

n?p
Công su?t c?c ??i (Jis Gross) PS 260 - (2.500 vòng/phút)
Moomen xo?n c?c ??i (Jis Gross) N.m 745 - (1.500 vòng/phút)
???ng kính xylanh x hành trình piston mm 112 x 130
Dung tích xylanh cc 7.684
T? s? nén 18:1
H? th?ng cung c?p nhiên li?u B?m Piston
Ly h?p
Model h?p s? EATON 8209
Lo?i 9 s? ti?n, 1 s? lùi; ??ng t?c t? s? 1 ??n s? 9
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 10.00R - 20 (11.00R - 20)
T?c ?? c?c ??i Km/h 93
Kh? n?ng v??t d?c Tan(%) 42
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  
Tính n?ng khác 

                       2 / 4



Xe chuyên d?ng: xe t?i hino xitec ch? x?ng 18 kh?i | Xe t?i Hino HCM
 

H? th?ng phanh ph? tr? Có
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 Ng??i 3
Thông s? sau khi ?óng b?n xong

L?ai s?n ph?m Xi téc (b?n Diesel)
Kích th??c bao xe 8430 x 2500 x 3500(mm)
Kích th??c bao xi téc 5880 x 2440 x 1630(mm)
Kh?i l??ng b?n thân 10.285  (kg)
Kh?i l??ng hàng chuyên ch? 13.320  (kg)
Kh?i l??ng toàn b? 23.800 (kg)
S? ng??i 3
Dung tích Xi téc 18.000 (lít)

 

QUY CÁCH VÀ V?T LI?U ?ÓNG B?N XI TÉC

?à d?c Thép CT3 Ch? Z dày 5 mm (2 cây)
Xi téc 4 ng?n Thép CT3 4-3-6-5(m³) (3 ng?n)
V?t li?u Thân xitec Thép CT3 dày 4mm ±0.2mm (1 t?m)
Vách ng?n Thép CT3 Vách cu?n mép cong dày 4 mm±0.2mm (3 t?m)
C? l?u theo tiêu chu?n ngành.  
Trang b? van hô h?p Thép CT3 dày 3mm (4 t?m)
H?ng ??i x?ng nh?p d?u.  
H?ng h?i h?i và n?p nh?. Lo?i Ø90
?ng d?n nhiên li?u Thép CT3 dày 3 mm (4 cái)
Van x? d?ng van g?t Van SERA Lo?i van bi Ø90 (4 b?)
H?p ch?a van k?t h?p v?i  
thùng  ch?a x?ng d?u ? v? trí van x? Thép CT3 2 mm (1 t?m)
H?p ch?a ?ng m?m Thép CT3 dày 2 mm (2 t?m)
B? xung quanh nóc xi-téc Théo CT3 dày 2 mm (1 t?m)
C?u thang, tay v?n Thép ?ng Ø34 (1 met)
Lan can hai bên  hông  xitéc Bình ch?a cháy khí co2 lo?i 12 kg Thép ?ng Ø27 (2met)
?ng xu?t n?p x?ng d?u  , Lo?i ?ng nh?a có b?
Lót  ?à d?c sát-xi Cao su 360x80x10 (2 met)
B? dày 20mm.  
Bu lông quang Thép C45 M20 (8 cái)

                       3 / 4



Xe chuyên d?ng: xe t?i hino xitec ch? x?ng 18 kh?i | Xe t?i Hino HCM
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       4 / 4

http://www.tcpdf.org

