
Xe t?i hino: Xe t?i thùng ?ông l?nh 8 t?n  HINO FG8JP7A (euro 4)
 

    ?ánh giá: 5.0

xe t?i ?ông l?nh 8 t?n hino FG8JP7A (euro 4) , bán xe t?i ?ông l?nh
8 t?n hino , xe hino thùng ?ông l?nh 8 t?n giá t?t, liên h? ?? ???c
báo giá t?t và chi ti?t

Chi ti?t s?n ph?m

THÔNG S? K? THU?T XE T?I HINO FG8JP7A THÙNG ?ÔNG L?NH

Xu?t x? Nh?t b?n, nh?p linh ki?n t? nh?t l?p ráp t?i nhà máy Hino
VN. N?m s?n xu?t : 2018 E4 ,Ch?t l??ng: m?i 100% Model: Xe T?i Hino FG8JP7AT?ng t?i tr?ng: 15.500 KgChi?u dài c? s?: 4.280 mmKích th??c
xe:  9.410x2.410x2.630 mm.??ng c?: HINO J08E-UG Euro 4.??ng c? diesel 4 k?, 6 máy th?ng hàng, làm mát b?ng n??c.Momen xo?n:
706N.m/1500 vòng/phút.Công su?t: 235 PS/ 2.500 vòng/phút.Dung tích xylanh 7.684cc, T? s? nén 18.1Thông s? khácC? l?p:
10.00-R20-16PRT?c ?? c?c ??i: 106 km/hCabin ki?u l?t v?i c? c?u thanh xo?n và các thi?t b? an toàn.Thùng nhiên li?u 200 lít.Ly h?p lo?i ??a
??n ma sát khô, ?i?u ch?nh th?y l?c, t? ??ng ?i?u ch?nh.H? th?ng phanh th?y l?c d?n ??ng khí nén m?ch képH? th?ng treo tr??c: ph? thu?c, nhíp
lá, gi?m xóc th?y l?cH? th?ng treo sau: ph? thu?c, nhíp lá.Tay lái ti?u ch?nh ?? cao và góc nghiêng v?i c? c?u khóa, tr? l?c th?y l?c, c? c?u lái
tr?c vít ecu bi tu?n hoàn.H?p s? h?p s? c? khí, 6 s? ti?n, 1 s? lùiTi?n nghiC?a s? ?i?n: có, Khóa c?a trung tâm: cóCD, AM/FM radio: có, S? ch?
ng?i: 3?i?u hòa không khí Denso ch?t l??ng cao: không có
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Thùng ?ông l?nh LAMBERET

Thùng ???c thi?t k? l?p trên xe n?n HINO FG8JP7A (euro 4)-  Kích th??c thùng bên ngoài | bên trong (mm): (tính s? b?)  Dài: 7.190 | 7.000
x R?ng: 2.480 | 2.300 x Cao: 2,530 | 2,290- Toàn b? các t?m panel thùng ???c ?úc nguyên kh?i theo k?t c?u và công ngh? LAMBERET - Pháp.
- Foam cách nhi?t: Poly-Urethane. Vách trong / vách ngoài: b?ng composite màu tr?ng (Châu Âu), ch?ng tia UV, an toàn th?c ph?m, ch?c ch?n
ch?ng va ??p, ch?ng thoát nhi?t, th?m n??c

- B? m?t sàn ph?ng, phía trên ph? l?p gel-coat ch?ng tr??t- Khung c?a sau
b?ng inox 304, b?ng l? c?a sau b?ng nhôm ?úc nguyên kh?i. C?a sau 2 cánh, góc m? 270 ??, gio?ng cách nhi?t 5 l?p (Thái Lan). - ?? dày panel
thùng: Vách: 85 mm | C?a: 85 mm M?t tr??c: 105 mm | Sàn thùng: 134 mm Tr?n: 105 mm - Trang b? tiêu chu?n: vè ch?n bùn composite, cao su
ch?n bùn Lamberet. Hai b? c?n hông, c?n sau, cao su ch?ng va ch?m, khóa c?a và gài c?a (inox 304). Toàn h? h? th?ng ?èn thùng (2 bóng ?èn
tr??c, 2 bóng sau, 2 ?èn tr?n và b? ?èn hông ), chuông báo ??ng.,- H? s? xe t?i l?nh do c?c ??ng ki?m Vi?t Nam c?p. ??ng ki?m 24 tháng k? t?
lúc xét l?u hành l?n ??u. Tô?ng ta?i tro?ng kho?ng 15.500 kg, ta?i tro?ng ha?ng ho?a kho?ng 7.500 kg (Theo s? xét duy?t c?a c?c ??ng ki?m
VN)

 

Máy l?nh THERMAL MASTER 

Model: G42SE. Tình tr?ng: m?i 100%Ch? ?? v?n hành: d?n ??ng t? ??ng c? diezel. Có ??ng c? ?i?n d? phòng (Stand by) ch?y ?i?n 3 Pha
(380V/50Hz) Gas l?nh s? d?ng: R-404A. Nhi?t ?? thi?t k? trong thùng: -20 ?? C (Công su?t 4429 watts)?i?u khi?n vi x? lý, ch? ?? t?t/m? t? ??ng,
xã ?á t? ??ng??ng h? ?i?n t? hi?n th? nhi?t ?? và h?p ?i?u khi?n l?p t?i cabin xe, thông s? k? thu?t theo catalogue c?a nhà s?n xu?t.Xu?t x?: Hàn
Qu?c
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T? V?N BÁN HÀNG : HOTLINE 0902 30 32 77 Mr Minh.

h? tr? vay v?n ngân hàng lên ??n 80% t?ng tr?  giá xe, lãi xu?t th?p ?u ?ãi , nhanh chóng, nhi?u khuy?n mãi kèm theo.

xe ??m b?o ch?t l??ng , b?o hành theo tiêu chu?n nhà máy hino, 2 n?m và 100,000 km.
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