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    ?ánh giá: 5.0

Hyundai HD260 - Hàn Qu?c, c?n b?m 5 ?o?n, chi?u dài 37m

Chi ti?t s?n ph?m

Thông s? k? thu?t c?a xe b?m bê tông Hyundai HD 260 

Model KCP37ZX5 170
Xe c? s? Hundai ( 6x4 ), EURO2, SX n?m 2016
B?m th?y l?c chính Kawasaki KV200DT
B? ?i?u khi?n t? xa không dây HBC ( s? d?ng sóng radio )
B? ?i?u khi?n t? xa b?ng dây 40m cáp
N?p trên ph?u ch?a bê tông Có
Màu s?n Theo hình ?nh ?ính kèm
B? ph? tùng tiêu chu?n 01 b?
Công su?t b?m 170m3/h
T?m v?i theo ph??ng th?ng ??ng 36,34m
T?m v?i theo ph??ng ngang 32,07m
T?m v?i tr??c xe 28,94m
Chi?u cao xoay c?n 7.3m
S? ??t c?n 5.
Góc quay gi?a các ??t c?n ( ?? ) 92/180/225/180/245
Góc quay c?n 370 ??
Công t?c an toàn h?n ch? góc quay c?n Có
Chi?u dài ?ng m?m 3000mm
B? r?ng chân tr?ng phía tr??c khi v??n 5.64m
Bê r?ng chân tr?ng phía sau khi v??n 6,28m
T?i tr?ng máy d?n xu?ng 01 chân tr?ng khi làm vi?c 17,5 t?n.
Kích th??c xi lanh bê tông ???ng kính 230mm, hành trình 1800mm.
S? hành trình b?m 37 hành trình / phút
Áp su?t bê tông ( ch? ?? áp l?c th?p ) 95bar
Dung tích ph?u ch?a bê tông 0,6m3
Van ch? S ch?u mài mòn cao Ø200Ø180
M?ch th?y l?c Dòng t? do k?t h?p c? khí.
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Sách h??ng ??n v?n hành b?n ti?ng anh + 01 b?n ti?ng Vi?t 01 b?
Tr?ng l??ng máy X?p x? 22 t?n.
Xe chuyên d?ng Hyundai HD260
Cabin Lo?i có gi??ng ng? phía sau
H? th?ng lái lo?i LHD, 6x4
??ng c? Hundai D6AC
Tubo t?ng áp, xi lanh th?ng hàng, làm mát b?ng n??c, 4 thì, 6 xi lanh th?ng hàng 
???ng kính/hành trình xi lanh Ø130/140 mm
T? s? nén 17.1
Tiêu chu?n EURO 2
Công su?t ??ng c? 340PS t?i t?c ?? 2000v/phút
Mô men xo?n ??u tr?c ??ng c? 148kgm t?i t?c ?? 1200v/phút
H? TH?NG ?I?N

 
?c quy 2x12V, 150Ah
 Máy phát 24V – 60A
Máy kh?i ??ng 24V – 5,5Kw

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

