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dau keo auman foto, xe tai dau keo, auman foto, foto auman,
container auman foto. xe t?i cao c?p Auman GTL th? h? m?i m?nh
m? v?i ??ng c? Cummins ISG

Chi ti?t s?n ph?m

Xe t?i cao c?p Auman GTL th? h? m?i m?nh m? v?i ??ng c? Cummins ISG

Công ty liên doanh s?n xu?t ô tô Foton – Daimler và Công ty s?n xu?t ??ng c? Cummins c?a M? ?ã cùng nhau h?p tác t?o ra dòng xe t?i cao c?p
Auman GTL ISG th? h? m?i.

?ây là dòng xe t?i ??u kéo h?ng n?ng mang tính cách m?ng ???c thi?t k? theo tiêu chu?n ch?t l??ng ??ng c?p qu?c t?.

Dòng xe t?i Auman GTL ISG th? h? m?i tao ra nh?ng b??c ??t phá trong vi?c ti?t ki?m nhiên li?u, an toàn, tho?i mái và ?áng tin c?y.

B??c ??t phá trong vi?c Ti?t ki?m nhiên li?u

Thân xe ???c thi?t k? theo nguyên lý khí ??ng h?c, giúp gi?m s?c c?n c?a gió và m?c tiêu th? nhiên li?u.
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??ng c? g?n nh? công su?t l?n.

Ki?m soát hành trình , ki?m soát t?c ?? d?a trên m?c t?i (LBSC). Giúp ??ng c? m?nh m? h?n và ti?t ki?m nhiên li?u.

Công ngh? phun nhiên li?u cao áp XPL 2000 bar.

Công ngh? nhiên li?u Nano – Netcho phép kéo dài qu?ng ???ng thay d?u lên ??n 100.000km.

H? th?ng n?p khí treo có dòng ch?y cao, k?t h?p v?i các công ngh? l?c giúp ti?t kiêm nhiên li?u.

Ti?t ki?m nhiên liêu thông qua thi?t k? gi?m l?c c?n c?a khung g?m.

B??c ??t phá v? An toàn

??ng c? công su?t l?n v?i h? th?ng  s? d?ng phanh khí nén làm gi?m s? l?n phanh và kho?ng cách phanh, Hi?u qu?  h?n 50% nh? l?c ??ng c?
phanh.

Công ngh? phanh I- Brake ??m b?o an toàn.

??u kéo và r? mooc có phanh tay riêng bi?t.

Thi?t k? Cabin và h? th?ng treo ??m khí 4 góc và m?t vùng h?p th? xung l?c 200 mm, ?? h?p th? các tác ??ng c?a m?t v? va ch?m.

Cabin r?ng thoáng theo tiêu chu?n ch?t l??ng Châu Âu, t?m nhìn r?ng không có ?i?m mù. Dây ?ai an toàn ch?nh theo 3 b??c tho?i mái và t?ng
?? an toàn.

H? th?ng phanh tr? l?c ABS và ASR, ??t tiêu chu?n b?i t? ch?c TUV Rhein-land ??c. Tích h?p cung c?p mã l?c l?n, ?i?u ch?nh khí nén an toàn, ít
r?i ro không sinh nhi?t khi phanh quá m?c gi?m hao mòn phanh chính.

B??c ??t phá v? ?? tho?i mái

Thi?t k? l?y c?m h?ng t? xe Seddan thoáng r?ng giúp gi?m ti?ng ?n bên trong khoang lái. G??ng ng? dôi

Cabin trang b? h? th?ng ??m khí 4 góc. ?i?u hòa làm mát ?n ??nh , công ngh? c?a Hà Lan,

Gh? ng?i h? tr? ??m khí  h?p th? gi?m s?c c?c hi?u qu?, ?i?u ch?nh theo s? thích ng??i s? d?ng.
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C?a ?i?n, khóa trung tâm ch?nh ?i?n ki?m soát hành trình t? ??ng.

Góc l?t cabin 70 ??, d? dàng b?o trì và b?o d??ng.

 

 

B??c ??t phá v? ?? tin c?y

Công ngh? hàng ??u n?i ti?ng  th? gi?i và ph? tùng thay th? xe ch?t l??ng cao d? dàng, uy tín và nhanh chóng, nh?p kh?u và dây chuy?n s?n
xu?t t? MERCEDES - BENZ - ??C, CUMMINS - M?

V?i h? th?ng và dây chuy?n s?n xu?t t? ??ng, ??ng c?p l?p ráp h? th?ng robot thông minh chính xác cao, ??m b?o ch?t l??ng tiêu chu?n ??a ra
c?a th? gi?i. ??t ch?ng nh?n ki?m ??nh c?a t? ch?c TUV Rheinland – ??c. Ki?m tra 36 b??c nghiêm ng?t và ch?t ch?.

??ng c? Cummins ISG th? h? m?i

Trang b? h? th?ng khí ??ng h?c

ISG là m?t lo?i ??ng c? trang b? ph? tùng ít h?n 50% so v?i ??ng c? Diesesel thông th??ng. Th?i gian b?o d??ng ??ng c? ng?n h?n 50% so v?i
các dòng máy khác và t?o ra công su?t lên ?én 400 mã l?c,do ?ó, khách hàng có th? chuyên ch? t?i tr?ng cao h?n m?t cách d? dàng.

H? th?ng phun nhiên li?u XPI

Phun d?u ?i?n t?, v?i h? th?ng phun nhiên li?u cao áp XPI Cumins, v?n hành êm ái và suôn s? h?n 50% so v?i các dòng máy tr??c ?ó, và ??ng
th?i t?ng hi?u qu? trong vi?c ti?t ki?m nhiên li?u và l??ng khí th?i th?i ra th?p h?n.

Ki?m soát t?c ?? d?a trên m?c t?i (LBSC)

LBSC là c?m t? vi?t t?t c?a h? th?ng ki?m soát t?c ?? d?a trên m?c t?i nh?m giúp nh?ng lái xe m?i và ít kinh nghi?m t?i ?a hóa hi?u qu? c?a ??ng
c?.

B? l?c ???c c?p b?ng sáng ch?

B? l?c ???c c?p b?ng sáng ch? c?a ??ng c? ISG b?o v? ??ng c? ISG tránh kh?i nh?ng h?t gây h?i có kích th??c nh? ch? 5 micromet, cho phép
khách hàng kéo dài qu?ng ???ng thay nh?t sau m?i ch?ng lên ??n 100.000 km ho?c sau 2.000 gi? ho?t ??ng

Kh? n?ng phanh nh?y h?n

                       3 / 5



??U KÉO AUMAN-FOTON
 

Phanh ?ông c? tích h?p cung c?p mã l?c ,?nh h?n 50% so v?i nh?ng van nén khí x?. Xe t?i ???c trang b? ??ng c? ISG s? ki?m soát quá trình
xu?ng d?c t?t h?n, v?i ít r?i ro liên quan ??n t?ng sinh nhi?t quá m?c và làm mòn h? th?ng phanh chính. 

Ch? s? công su?t và trong l??ng, ti?ng ?n th?p

??ng c? ISG s? d?ng thi?t k? kh?i, ???c thi?t l?p nh?m duy trì ?? c?ng, gi?m ti?ng ?n và có ?? b?n cao. ?i?u này giúp chon tr?ng l??ng c?a ??ng
c? gi?m 30% và m?c ti?ng ?n ch? t??ng ???ng nh?ng ??ng c? có kích th??c b?ng m?t n?a ISG

H? th?ng bôi tr?n, làm mát và d?n khí

H? th?ng bôi tr?n và làm mát trong ??ng c? ISG ???c tích h?p trong cùng m?t thi?t k? kh?i. H? th?ng h?u nh? lo?i b? tình tr?ng m?t áp su?t, nâng
cao hi?u qu? làm mát và bôi tr?n giúp kéo dài tu?i th? c?a ??ng c?.

L??ng khí th?i th?p vì m?t t??ng lai xanh

S? k?t h?p c?a ??ng c? ??t trong và h? th?ng gi?m xúc tác ch?n l?c ???c t?i ?u hóa nh?m giúp gi?m l??ng khí th?i NOx ? m?c th?p. N?n t?ng
chu?i G có kh? n?ng ?áp ?ng nh?ng quy ??nh trong t??ng l?i

Thông s? k? thu?t ??u kéo Auman GTL

Lo?i xe Xe ??u kéo
Ki?u d?n ??ng 6x4
V? trí vô l?ng d?n h??ng Bên trái
Sàn xe GTL
Môi tr??ng làm vi?c lo?i tiêu chu?n
Kích th??c t?ng th?
Chi?u dài c? s? (mm) 3300+1350
Dài - r?ng - cao (mm) 6950x2490x3890 (sau khi g?n mui ch?n gió)
V?t bành xe tr??c / sau 2010/1804
T?ng t?i tr?ng
Tr?ng l??ng toàn t?i (kg) 55000
Tr?ng l??ng không t?i (kg) 8800
Tr?ng l??ng kéo ??nh m?c (kg) 40070
Tr?ng l??ng cho phép ??t trên mâm móc kéo 16070
Hi?u su?t
T?c ?? t?i ?a (km/h) 110
Kh? n?ng leo d?c t?i ?a v?i t?i tr?ng toàn ph?n (%) 29
Cabin
Ki?u thân xe Tr?n cao
S? ch? ng?i 3 ng??i
??ng c?
Lo?i ??ng c? 6 xilanh th?ng hàng, h? th?ng làm mát b?ng n??c, ??ng c?

Diesel 4 thì, h? th?ng phun nhiên li?u, b? t?ng áp có làm mát khí n?p.
Dung tích xi lanh (L) 11.8
Công su?t c?c ??i (ps/rpm) 400/1900
Mô men xo?n c?c ??i (Nm/rpm) 2000/1000
Th??ng hi?u / hãng Cummins
Tiêu chu?n khí th?i H? th?ng phun nhiên li?u ?i?n t?, tiêu chu?n Euro 3, phanh ??ng c?

JACOBS
B? li h?p 
Lo?i ??a ??n, ma sát khô, lò xo màng
???ng kính mâm xe ?430
H?p s? 12JSD220T b?ng nhôm 
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Th??ng hi?u Fast
H? th?ng phanh phanh khí nén hai dòng
Phanh ?? Phanh khí nèn có lò xo ti?t ki?m n?ng l??ng
Phanh ph? phanh ?ng x? ? ??ng c? diesel
H? th?ng gi?m s?c 
H? th?ng treo tr??c / nhíp lá s? Nhíp là ??n ??t d?c + gi?m ch?n th?y l?c + gi?m ch?n 2 chi?u 3
H? th?ng treo sau / nhíp lá s? Nhíp là ??t ngang + h? th?ng treo cân b?ng + nhíp lá ??n ??t d?c 5
C?u tr??c xe 
Kh? n?ng t?i 6.5T
Lo?i phanh Phanh tang tr?ng
C?u sau xe
Model 13T gi?m t?c ??n c?p 
Lo?i tr?c xe Hàn c?u xe 
Kh? n?ng t?i / t? s? truy?n 13t /
Lo?i phanh Phanh tang tr?ng
L?p xe
Model 11R22.5 
S? l??ng 10+1 
Khung xe
Chi?u r?ng khung ngoài (mm) phía tr??c 900, phía sau 780 
Bình nhiên li?u 700L b?ng nhôm 
Trang b? c? b?n 
H? th?ng treo khoang lái túi gi?m khí gi?m t?i hoàn toàn, h? th?ng nâng khoang lái ?i?u khi?n b?ng ?i?n, gh? ng?i thoáng khí, h? th?ng nâng kính
và ?i?u khi?n g??ng chi?u h?u b?ng ?i?n, khóa ?i?u khi?n trung tâm, sàn xe, h? th?ng l?c khí, h? th?ng ?ng x? vuông th?ng ??ng, h? th?ng s??i,
h? th?ng ?i?u hòa.

Mui ch?n gió 2", C? c?u kéo 50#(2")

Blue tooth

H? th?ng phanh ABS
B?o hành 300.000km. 3 n?m.

Click xem video gi?i thi?u t?i ?ây https://www.youtube-nocookie.com/embed/7N6bBDLwJiM

Quý khách hàng có nhu c?u t? v?n mua xe t?i, ??u kéo auman foto vui lòng liên h? S?T 0902.303.277

Hân h?nh ???c ph?c v? quý khách !

??u kéo Auman Foto ??i 2014
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