
Xe t?i hyundai hd210 g?n c?u
 

    ?ánh giá: 5.0

xe cau hyundai, xe tai hd210, xe hyundai hd210, hyundai hd210
gan cau, xe tai hyundai

Chi ti?t s?n ph?m

I. THÔNG S? K? THU?T XE SÁT-XI:   
1. Nhãn hi?u   
S? lo?i  HD210
Ki?u cabin  Lo?i 01 gi??ng n?m
H? th?ng lái, công th?c bánh xe  Tay lái thu?n, 6 x 2
2. Kích th??c (mm)   
Chi?u dài c? s?  5695 = 4545+1150
Kích th??c bao Dài 9509
 R?ng 2255
 Cao 2585
V?t bánh xe Tr??c 1855
 Sau 1660
Kích th??c thùng l?t lòng thùng l?ng Dài 7400
 R?ng 2340
 Cao 450
3. Tr?ng l??ng (kG)   
T? tr?ng  5010
T?ng tr?ng t?i  21150
T?i tr?ng  14000
4. ??ng c?   
Nhãn hi?u  D6GA2B
Tiêu chu?n khí th?i  EU 3
Ki?u ??ng c?  Turbo t?ng áp
  Diesel, làm mát b?ng n??c, phun nhiên li?u tr?c

ti?p
S? xy lanh  6 xy lanh th?ng hàng
Dung tích xy-lanh cm3  5900
???ng kính xy lanh x  hành trình piston  130  x  140
T? s? nén  17 / 1
Công su?t l?n nh?t (ps/rpm)  225/2000
Moment xo?n l?n nh?t (kg.m/rpm)  65/1200
H? th?ng ?i?n ?c quy 12 Vx2, 120AH
 Máy phát 24 V-70A
 Máy kh?i ??ng 24 V-5.0kW
H? th?ng nhiên li?u B?m nhiên li?u Bosch, lo?i th?ng hàng
 B? ?i?u t?c ?i?n t?, tùy ch?nh theo t?c ?? ??ng c?
 L?c nhiên li?u Màng l?c thô và tinh
H? th?ng bôi tr?n D?n ??ng ???c d?n ??ng b?ng b?m bánh r?ng
 L?c d?u Màng l?c m?ng nhi?u l?p
 Làm mát d?u D?u bôi tr?n ???c làm mát b?ng n??c
H? th?ng phân ph?i khí  Lo?i treo, xupáp ??n, m?i xy lanh b? trí 02

xupáp
5. H?p s?   
Nhãn hi?u  KH10
Ki?u lo?i  C? khí, 06 s? ti?n và 01 s? lùi
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6. H? th?ng phanh   
Ho?t ??ng  Khí nén - l?c kê
Phanh ??  Khí nén tác ??ng tr?c ti?p tr?c d?n ??ng
7. Tr?c xe   
Tr?c tr??c Kh? n?ng ch?u t?i (kG) 3720
Tr?c sau Kh? n?ng ch?u t?i (kG) 8800
 S? lo?i D050H
 T? s? truy?n 3.909
C? l?p  245/70R19.5-14PR
8. H? th?ng lái   
Ho?t ??ng  Tr? l?c th?y l?c
???ng kính vô-l?ng (mm)  450
9. Trang b? theo xe   
Bình nhiên li?u (L)  200
Radio - FM , ?i?u hòa, Dây ?ai an toàn 3 ?i?m  x
Kích th?y l?c, b? ?? ngh? theo xe  x
II. THÔNG S? K? THU?T C?N C?U KANGLIM
KS1056 - 5 T?N M?I 100% KOREA

  

H?n M?c Di?n gi?i KS1056
Kh? n?ng   S?c nâng l?n nh?t 12,000kg.m
 ?? cao làm vi?c l?n nh?t 17 , 6 m
 Bán kính làm vi?c l?n nh?t 15 , 5 m
 T?i tr?ng tiêu chu?n                             5 ,000 / 2, 4 kg / m
  3 ,500 / 4, 0
  2 ,000 / 6, 5
  1 ,300 / 9, 0
  950  /11, 4
  250  / 15, 5
B?m th?y l?c     L?u l??ng d?u 60 Lít / min
 Áp su?t d?u th?y l?c 200 kg / cm2
 Dung tich thùg d?u 90 lít
C?n tr?c & dây cáp Lo?i c?n tr?c / S? c?n tr?c L?c giác / 6 (Hexa / 6 )
 T?c ?? ra c?n tr?c 11 ,73 /  30 mét / giây
 T?c ?? quay c?n tr?c 10 - 760 / 13 ?? / giây
 Dây cáp Ø8 x 90 m ?.kính x mét
 T?c ?? cu?n dây cáp 14 / 4 ?o?n mét  / phút
 Góc quay 3600 ??
 T?c ?? quay c?n tr?c 2 , 5 Vòng / phút  ( rpm )
III. GIA C??NG CHASISS - L?P ??T C?N C?U
T? HÀNH

  

C?p gia c??ng t? l?ng cabin ??n tâm c?u sau Thép d=10mm ch?n ??nh hình  
P.T.O h?p trích công su?t MOBIS Nh?p kh?u ??ng b? theo xe  
Nh?t th?y l?c 200  Lít  
IV. THÙNG T?I L?NG   
Thùng l?ng Theo tiêu chu?n C?c ??ng Ki?m  
Kích th??c thùng hàng sau l?p c?u 6 ,530 x 2,280 x  530  
T?i tr?ng sau l?p c?u 11 ,275 kg  
T?ng tr?ng t?i 20 ,300 kg  
Vè inox Inox d=1,2mm  
B?o h? hông Thép h?p 60x30mm x 3 t?ng  
V. H? S? B?N V? THI?T K? T?I C?U T? HÀNH   
Gi?y ch?ng nh?n ch?t l??ng C?c ??ng Ki?m Vi?t Nam chúng nh?n  
VI. GIÁ THÀNH C?U M?I 100% (VND)   
Xe Hyundai HD210 sát-xi model 2016   
C?n c?u KANGLIM KS1056 m?i 100%   
Gia c??ng sát xi   
Thùng t?i l?ng tiêu chu?n   
PTO h?p trích công su?t MOBIS Korea   
H? s? thi?t k? t?i c?u t? hành chuyên d?ng   
C?ng   
(Giá trên ?ã bao g?m thu? VAT)   
??ng kí ??ng ki?m ra bi?n s? : ??nh v? GPS và   
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phù hi?u v?n t?i chúng tôi s? báo giá trong
barem có s?n(có hóa ??n ch?ng t? kèm theo)
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