
Xe ben: Xe ben 3 chân C&C U 340
 

    ?ánh giá: 5.0

xe ben c&c 3 chân u 340 b?o hành 2 n?m ho?c 10.000km

Chi ti?t s?n ph?m

Xe ben c&c 3 chân u 340 là dòng xe nh?p kh?u 100% t? nhà máy C&C. t?i tr?ng 12,57 t?n, th? tích thùng l?n 10,5m3 ???c nh?p kh?u nguyên
chi?c t? Trung Qu?c. ??ng c?, c?u xe ???c s?n xu?t theo công ngh? c?a Mercedes-Benz, h? th?ng ben th?y l?c Hyva - Hà Lan, h?p s? FAST-
USA 12JSD160T, ?ây là dòng s?n ph?m có ch?t l??ng ??ng ??u trong phân khúc xe t?i Trung Qu?c t?i thi tr??ng Vi?t Nam.

??ng c? YUCHAI 6 K Phun nhiên li?u commorrail .s?n xu?t trên dây chuyên công ngh? hi?n ??i c?a ??c BENZ DD13, Tiêu chu?n khí th?i EURO
3,

Xe ben 3 chân C&C là dòng xe chi?n l??c nh?t t?i thì tr??ng Châu Á hiên nay.???c sanh nghanh v?i các dòng xe Hino, Deawoo, Hyundai.

Khung g?m ch?c ch?n, kh? n?ng ch?i t?i cao, c?u xe công ngh? BENZ

Thông s? k? thu?t xe t?i ben 3 chân (6x4) C&C U340 12,57 t?n
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Xe ben: Xe ben 3 chân C&C U 340
 

Lo?i xe Xe t?i t? ?? (benz)
S? lo?i YC6K1034-30
Công th?c bánh xe 6x4
S? ch? ng?i 02 ng??i

Cabin xe t?i ben C&C U340 12,57 t?n
Gi??ng n?m Có
Gh? h?i Có
?i?u hòa Có
Khóa c?a trung tâm Có

Thông s? v? kích th??c xe t?i ben C&C U340 12,57 t?n
Kích th??c t?ng th? DxRxC 7.670x2.500x3.250 (mm)
Chi?u dài c? s? 3.400+1.350 (mm)
Kho?ng sáng g?m xe 280 (mm)
V?t bánh tr??c /sau 2.025/1.860
Kích th??c l?t lòng thùng hàng DxRxC 4.800x2.300x.915 (mm)
Th? tích thùng hàng 10,5 (m3)
H? th?ng ben th?y l?c Hyva - ??c (ben ??u)

??ng c? xe t?i ben C&C U340 12,57 t?n
Model YC6K1034-30
Tiêu chu?n khí th?i Euro III
Công su?t t?i ?a 340/1900 (Ps/rpm)
Momen xo?n max 1500 (N/m)
Dung tích xilanh 10.338 (cc)

H?p s? c?a xe t?i ben C&C U340 12,57 t?n
Model 12JSD160T 10 s? ti?n, 2 s? lùi
Momen xo?n max 1600

Thông s? v? tr?ng l??ng xe t?i ben C&C U340 12,57 t?n
Tr?ng l??ng không t?i 11.300 (kg)
Tr?ng l??ng toàn b? 24.000 (kg)
T?i tr?ng 12.570 (kg)
Thông s? khác
Thông s? l?p - lazang 12R22.5 16PR
Bán kính quay vòng t?i thi?u 9.5m
T?c ?? t?i ?a 100 (km/h)
Kh? n?ng leo d?c 35 (%)
T?c ?? ti?t ki?m nhiên li?u 40 - 60 (km/h)
Tiêu hao nhiên li?u có t?i 25 - 40 (lít/100km)
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Xe ben: Xe ben 3 chân C&C U 340
 

Thông s? k? thu?t ??ng c? YC6K-1034-30 xe t?i C&C
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