
Xe ben: Xe ben Howo 371HP 3 chân 4 chân
 

    Ch?a có ?ánh giá

Xe ben Howo 3 chân, xe t?i HOWO 371HP

Chi ti?t s?n ph?m

Công ty chúng tôi chuyên nh?p kh?u t?t c? các ?òng xe t?i n?ng ben howo 371 : ben 4 chân , ben 3 chân , uy tín và ch?t l??ng, 

ch? ?? b?o hành v? ph? tùng xe luôn có s?n, uy tín ch?t l??ng là tiêu chí hàng ??u c?a chúng tôi.

ben howo 4 chân , howo ben 3 chân 371 ???c t?p ?oàn nhà máy howo sinotrick h?p kh?u và phân ph?i t?i vi?t nam. h? th?ng trên toàn qu?c.

HÌNH ?NH VÀ THÔNG S? K? THUÂT VUI LÒNG XEM BÊN D??I .!

Thông s? k? thu?t xe ben howo 371HP
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S? lo?i ZZ3257N3447A1
Ki?u cabin Model HW76, 1 gi??ng n?m, khóa c?a t? xa ?i?u khi?n ?i?n t?, cabin

nâng ?i?n k?t h?p th?y l?c góc l?t r?ng 700, ?i?u hòa và h? th?ng thông
gió, Radio k?t h?p ??c th? nh? SD & USB, gh? t? ??ng ?i?u ch?nh b?ng
h?i.

H? th?ng lái ZF8098, Tr? l?c lái th?y l?c
H? th?ng phanh H? th?ng phanh khí nén 2 dòng WABCO (M?), phanh khí x?.Option:

ABS

Kích th??c xe ben howo 371 HP
Chi?u dài c? s? (mm) 3400+1350 mm
Kích th??c bao (mm) Dài : 7125 ; R?ng : 2496 ; Cao 3025
Tr?ng l??ng (kg)
T? tr?ng 8900
T?i tr?ng cho phép 12500
Kích th??c thùng xe 5000x2300x850 mm; body biên d?ng ch? U, sàn dày 4mm, vách dày: 3

mm, ben th?y l?c HYVA ??t tr??c.

??ng c? xe ben howo 371 HP
Nhãn hi?u WD615.47, EURO II
Ki?u ??ng c? Turbo t?ng áp, làm mát khí n?p; Diesel 4 k?, làm mát b?ng n??c
S? xy lanh 6 xy lanh th?ng hàng
Dung tích làm vi?c (L) 9.726
???ng kính xy lanh x  hành trình piston (mm) 126x130
T? s? nén 17:01
Công su?t / Vòng quay (HP/rpm) 371 / 2200 (HP/rpm)
Moment xo?n l?n nh?t/ vòng quay (N.m/rpm) 1500/1100-1600
M?c tiêu hao n?ng l??ng th?p nh?t (g/kwh) 180

H? th?ng ?i?n xe ben howo 371 HP
?c quy 12V,165Ah x 2 (Option: 180Ah)
Máy phát 28V, 1500W
Máy kh?i ??ng 24V 7.5 KW
Ly H?p
??a ma sát, h? th?ng ?i?u khi?n ???ng kính 430 (mm)?i?u khi?n th?y l?c, tr? l?c khí nén, ly h?p 01 ??a

ma sát khô

H?p s? c?a xe ben howo 371 HP
Nhãn hi?u HW19710TL
Ki?u lo?i C? khí, b? ??ng t?c, v? nhôm, 10 s? t?i 2 s? lùi

C?u xe ben howo 371 HP
Kh? n?ng ch?u t?i (kG) tr??c HF7 , 7 t?n
Kh? n?ng ch?u t?i (kG) sau ST16, gi?m t?i 2 l?n t?i tr?ng 16 t?n
T? s? truy?n c?u sau 5.73
C? l?p 12.00R20, v?i 1 l?p d? phòng

Khung Chassis xe howo 371 HP
Kích th??c Thép hình ch? U, 300 x (8+5) mm
Công ngh? s?n S?n nhi?t 2500C
H? th?ng nhíp Tr?c tr??c nhíp lá, có gi?m ch?n th?y l?c v?i 2 ch? ?? ch?ng xóc và

ch?ng d?ch chuy?n, thanh cân b?ng. Tr?c sau nhíp lá, có tr?c ?i?u
h??ng, thanh cân b?ng

Các Thông s? khi xe ben howo 371 HP ho?t ??ng
T?c ?? l?n nh?t (km/h) 90
Kh? n?ng leo d?c (%) 29
M?c tiêu hao nhiên li?u 25 lít/ 100Km
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Kho?ng cách phanh l?n nh?t (? t?c ?? 30 km/h) ?10
Kho?ng sáng g?m nh? nh?t (mm) 275
Bình nhiên li?u H?p kim nhôm 300 L v?i h? th?ng khóa

 

ben 3 chân howo 371
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