Xe t?i hino fg 9.4 t?n thùng b?o ôn 8.6 mét

Mô t?
Thông s? k? thu?t Xe t?i hino fg 9.4 t?n thùng b?o ôn 8.6 mét
Lo?i xe n?n
Kích th??c & Tr?ng l??ng
Kích th??c xe: Dài x R?ng x Cao
Chi?u dài c? s?
Kích th??c thùng: Dài x R?ng x Cao
Công th?c bánh xe
Tr?ng l??ng b?n thân
Tr?ng t?i cho phép ch?
Tr?ng l??ng toàn b?
S? ch? ng?i
??ng c?
Lo?i
???ng kính x hành trình piston
Th? tích làm vi?c
Công su?t l?n nh?t
Mômen xo?n c?c ??i
Dung tích thùng nhiên li?u
Khung xe
H?p s?
H? th?ng lái

HINO - FG8JPSL
mm
mm
mm
kG
kG
kG

mm
cm3
PS/rpm
N.m/rpm
lít

THÙNG B?O ÔNVách trong/ vách ngoài :
composite màu tr?ngFoam cách nhi?t :
PolyurthaneSàn thùng : ionxKhung c?a, khóa
tay c?a : ionxB?n l? : Nhôm ?úcC?a sau : 2
cách m? góc 270 ???p góc quanh thùng :
composite màu tr?ngtrang b? tiêu chu?n :vè
ch?n bùng, c?n hông,cao su giam ch?n, ?è
thùng.Ph? ki?n l?a ch?n.c?a hông
Trang b? tiêu chu?n

Diesel HINO J08E-UG tuabin t?ng n?p và két
làm mát khí n?p, 6 máy th?ng hàng
112 X 130
7.684
235/2.500
706/1.500
200
6 s? ti?n, 1 s? lùi, ??ng t?c t? 2 ??n s? 6
Tr? l?c toàn ph?n, ?i?u ch?nh ???c ?? nghiêng,
cao th?p
Th?y l?c, ?i?u khi?n b?ng khí nén
Tr??c: Lá nhíp d?ng e-lip cùng gi?m ch?n th?y
l?cSau: Nhíp chính và nhíp ph? g?m các lá nhíp
d?ng bán e-lip

H? th?ng phanh
H? th?ng treo

T? s? truy?n c?a c?u sau
C? l?p
T?c ?? c?c ??i
Kh? n?ng v??t d?c
Bán kính quay vòng nh? nh?t
Cabin

10.775 x 2.425 x 2.630
6.465
8.560 x 2.350 x 2.150
4x2
4.895
8.000
15.100
03

km/h
?%
m

10.00-R20-16PR
106
38.3
L?t v?i c? c?u thanh xo?n và thi?t b? khóa an
toàn

01 bánh d? phòng, b? ?? ngh?, t?m che n?ng
cho tài x?, CD&AM/FM Radio v?i 2 loa, ??ng h?
?o t?c ?? ??ng c?, khóa n?p thùng nhiên li?u,
m?i thu?c lá và thanh ch?n an toàn 02 bên
hông xe, vè ch?n bùn.
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