
Xe T?i: xitec b?n ch? x?ng d?u 22 kh?i hd320
 

    Ch?a có ?ánh giá

Xe b?n ch? x?ng d?u trên n?n Hyundai HD320 m?i 100%, nh?p
kh?u tr?c ti?p t? Hàn Qu?c. ???c thi?t kê m?i và ?òng b?n xitec theo
h? s? ki?m ??nh c?a c?c ??ng ki?m.

Chi ti?t s?n ph?m

Xi-téc chuyên d?ng ch? x?ng hyundai hd320 4 chân

- Th? tích: 22.000L; 5 ng?n.

- T?i tr?ng hàng hóa cho phép: 16.280kg.

- V?t li?u:

+ Thân b?n: thép Q345 dày 3mm

+ Vách ng?n: d?ng mo dày 4mm.

- ?óng m?i 100% theo thi?t k? phù h?p v?i quy ??nh c?a c?c ??ng ki?m.

Thông s? k? thu?t b?n

Ch?t l??ng.................... : m?i 100%

Thân b?n....................... : thép ch?u l?c Q345 dày 3mm ho?c thép SS400 dày 4mm; vách ng?n d?ng mo dày 4mm.

Chân b?n...................... : thép SS400 dày 5mm

X??ng c?p vách........... : thép V50

H? th?ng ???ng ?ng.... :  Ø90

C?p hông                       : 02 c?p d?ng h?p vuông (L=4m) ch?y song song c?p thân b?n.

Van x? : Van bi Ø90 (04 van, v?t li?u: inox304, teflon seal)

Kh?p n?i nhanh có n?p ch?p: Ø90 (04 b?), h?p kim nhôm.

?ng x? d?i ra phía tr??c : Ø114

Giá ??ng bình ch?a cháy : 02 b?

C?n hông....................... : thép h?p 60x30

C?n sau......................... : Thép dày 4mm

Vè ch?n bùn................. : inox dày 1,2mm, d?p sóng.

Sàn thao tác.................. : (tr??c và sau b?n): tôn gân 3mm.

C?u thang...................... : (phía tr??c và phía sau): thép  Ø34 (02 cái), b?c thang b?ng thép ch?ng tr??t.
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PTO, láp truy?n ??ng.. : (01 b?)

?ng m?m d?n x?ng d?u  : 10m ?ng Ø90 (Hàn Qu?c) c?p theo xe.

?p tôn ch?ng tr??t m?t trên b?n.

H? th?ng công ngh?:

H? th?ng b?m : B?m cánh g?t ki?u Blackmer (công ngh? M?, s?n xu?t t?i Th??ng H?i, Trung Qu?c), m?i 100%, l?u l??ng 30-40m3/h.  B?o hành
2 n?m. (?ã bao g?m PTO).

H? th?ng an toàn – PCCC: 02 bình ch?a cháy d?ng b?t 8kg

H? th?ng thu h?i h?i theo quy ??nh c?a c?c ??ng ki?m.

S?n b?n, logo theo yêu c?u c?a khách hàng.

H? s? pháp lý – ??ng ki?m:

Gi?y ch?ng nh?n ch?t l??ng ATKT và BVMT ô tô xi-téc ch? x?ng (d?u)

Phi?u ch?ng nh?n ch?t l??ng xu?t x??ng.

H? s? thi?t k? ô tô xi-téc ?ã ???c th?m ??nh.

Gi?y ch?ng nh?n dung tích b?n (gi?y ao l??ng) – cung c?p sau khi ra cà-v?t xe).

Option:

H? th?ng van ?áy ?óng kh?n c?p s? d?ng khí nén, ?óng kh?n c?p khi x?y ra s? c?. Cách ly hoàn toàn x?ng d?u trong b?n kh?i ngu?n cháy, ??m
b?o an toàn tài s?n và con ng??i trong tr??ng h?p x?y ra s? c? cháy n?

§  Van ?áy s? d?ng khí nén (lúp-pê h?i), v?t li?u: h?p kim nhôm.

§  Công t?c kh?n c?p b? trí g?n h?ng x? và phía sau b?n, ??m b?o thao tác ?óng ng?t lúp-pê thu?n ti?n và nhanh chóng khi x?y ra s? c?.

§  B?o hành 2 n?m 
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