
??u kéo: ??u kéo m? 1 gi??ng
 

    ?ánh giá: 5.0

??u kéo m? internation 1 gi??ng tr?c balance cân b?ng ??ng s?
d?ng b?u h?i. tr? l?c t?t, giúp xe êm ái ,v??t ??a hình x?u cân b?ng
xe t?t h?n.

Chi ti?t s?n ph?m

 

gh? n?m t? l?nh và máy l?nh ??y ??.xe ???c ch?n l?a k? càng tr??c khi nh?p v? vi?t nam, nh?p b?ng ???ng tàu. v?i s? l??ng khoang 50 chi?c
trên 1 l?n , nên d? ki?m soát và ch?t l??ng ???c ??m b?o.
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XE ??U KÉO 6x4 INTERNATIONAL MODEL: 1 G??NG PROSTAR+ Eagle N?M SX: 2013,

CÔNG TH?C C?I TI?N TH? H? M?I V?I TÊN G?I C?U BALANCE: s? d?ng l?c cân b?ng ??ng, ?i?u ch?nh góc nghiêng và cân b?ng t?i cho toàn
b? xe và tr?c bánh xe. giúp l?u thông trên ??a hình x?u g? gh? ,l?i lõm, 1 cách d? dàng và nhanh chóng, xe chay êm ái và b?o ??m ???c s? ch?i
l?c tác ??ng lên tr?c và bánh xe t?t h?n.BALANCE giúp hoàn toàn 100% 8 bánh xe ti?p xúc v?i m?t ???ng tránh tình tr?ng b?i bánh xe 

TR?C BALANCE H? TR? CÂN B?NG ??NG ??U KÉO M?.máy n? r?i máy l?nh r?i, an toàn ti?t ki?m ,b?n b?,

THÔNG S? K? THU?T XE ??U KÉO M? 1 G??NG MAXXFOCE.

Ki?u cabin   - Model
PROSTAR+ B6,
nóc cao (1 gi??ng
ho?c 2 gi??ng
n?m), n?i thât cao
c?p, nâng c?a ?i?n
t? ??ng, ?i?u hòa
không khí k?t h?p
h? th?ng s??i,
Radio AM/FM, CD,
g??ng chi?u h?u
?i?u khi?n ?i?n. - 
Options: Táp lô áp
g?, máy l?nh riêng
( ho?t ??ng bình
th??ng khi t?t
máy), T? l?nh

H? th?ng phanh H? th?ng phanh khí
nén 2 dòng, có
phanh khí x?,  có
phanh ABS

2. Kích th??c 
Chi?u dài c? s? (mm) 5140 + 1320
Kích
th??
c
bao 
(mm
)

Dài 8650
R?ng 2500
Cao 3950

V?t 
bán
h xe 
(mm
)

Tr??c 2100
Sau 1850

3. Tr?ng l??ng (kg)
T? tr?ng 8356
T?ng tr?ng t?i tiêu chu?n
kéo theo 

37014

4. ??ng c?
Nhãn hi?u ??ng c? MaxxForce

13
Ki?u ??ng c? Hai Turbo t?ng áp,

h? th?ng làm mát
khí n?p kép, l?u h?i
khí th?i EGR, phun
d?u ?i?n t?
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commonrail, DPF 
Diesel 4 k?

S? xy lanh 6 xy lanh th?ng
hàng

Dung tích làm vi?c (L) 12.4
???ng kính xy lanh x  hành
trình piston (mm)

12x166

T? s? nén 17:01
Công su?t / Vòng quay
(HP/rpm)

450/1700

Moment xo?n l?n nh?t/
vòng quay (N.m/rpm)

2302/ 1000-1200

H? t
h?ng
?i?n

?c quy 12V(180Ah)x4
Máy phát 14V, 1800W

5. H?p s?
Nhãn hi?u EATON FULLER
Ki?u lo?i C? khí 12 s?, 10 s?

ti?n và 2s? lùi
6. C?u xe 
Kh? 
n?ng
ch?u
t?i
(kG)

Tr?c tr??c 5443
Tr?c sau 18143

T? s? truy?n c?u sau 3.42
C? l?p 275/80R22.5, L?p

không ru?t, mâm
nhôm ?úc

H? th?ng nhíp Tr??c: 3 nhíp k?t
h?p gi?m ch?n.
Sau: 3 lá nhíp k?t
h?p 1 b?u h?i

Mâm kéo Nhãn hi?u
FANTINE, ?c 90,
?i?u khi?n c? khí
ho?c khí nén

7. Các Thông s? khi xe ho?t ??ng
Bình nhiên li?u H?p kim nhôm 450

L x 2 bình nhiên li?u

10 MÂM INOX M?I _ 10 MÂM NHÔM _ 10 V? LO?I T?T M?I NH?T.
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