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    Ch?a có ?ánh giá

Xe t?i hino g?n c?u, HINO FG8JPSB

Chi ti?t s?n ph?m

HINO FG8JPSB

-Tr?ng l??ng b?n thân : 7905  KG

- Phân b? : - C?u tr??c : 4090 KG

T?i tr?ng cho phép ch? : 6850 KG

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 9530 x 2500 x 3400.

V?t bánh xe tr??c / sau : 1920/1820 mm.

??ng c? : Nhãn hi?u ??ng c?: J08E-UG.

Lo?i ??ng c?: 4 k?, 6 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp

Th? tích : 7684 cm3

Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 167 kW/ 2500 v/ph

L?p tr??c / sau: 10.00R20 /10.00R20

C?u Unic UR-V554K (Thùng l?ng,  l?p c?u )

1.  C?n c?u th?y l?c:

- Nhãn hi?u, s? lo?i: Unic UR-V554K.

-Xu?t x?: Nh?t B?n, s?n xu?t t?i Thái Lan. Vi?t Nam nh?p kh?u nguyên chi?c.

- Ch?t l??ng: M?i 100%.

- S? ?o?n: 4 ?o?n.

- K?t c?u c?n: Ki?u l?c giác, m?t t?m cu?n li?n.

- T?i tr?ng nâng l?n nh?t: 5050kg t?i t?m v?i 2.5m.

- Chi?u cao nâng l?n nh?t: 12.6m
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- Chi?u dài c?n: 3.6 – 10.87 m

- Bán kính làm vi?c l?n nh?t: 10.63m

- Trang b? h? th?ng g?p móc c?n t? ??ng: thu?n ti?n cho quá trình làm vi?c và di chuy?n.

- Góc xoay c?n: 0-3600

- Góc nâng c?n: T? 1 - 780

2.  Gia c??ng khung ?? l?p c?u:

- Làm khung ?? c?u k?t h?p v?i ?à d?c thùng b?ng s?t ch?n U140, dùng 2 cây s?t la hàn t?o h?p. Bên trong ???c gia c??ng b?ng các x??ng t?ng
c?ng ch?y d?c theo ?? c?u.

- Làm 05 cây ?à ngang ?? c?u b?ng s?t ch?n U100 k?t h?p v?i s?t la hàn t?o h?p.

3.  ?óng m?i 01 thùng l?ng có qui cách sau:

- Kích th??c l?t lòng thùng (DxRxC): 6510x2360x600 mm.

- ?à d?c s?t ?úc U140; ?à ngang s?t ?úc U100 (14 cây ??n + 03 cây ?ôi).

- Sàn s?t gân ch?ng tr??t dày 4mm.

- Tr? b?ng s?t ?úc U140 (làm tr? s?ng).

- Khung vách tr??c dùng s?t ?úc U65.

- 05 b?ng cao 600mm. Khung x??ng b?ng dùng h?p []80x40x1,5mm và h?p []60x30x1,5mm. ?p vách trong tole ph?ng dày 1.5mm.

- B?n l?, khóa b?ng s?t.

- Vè inox 430 dày 1.2mm

- C?n hông s?t h?p []60x30x1,2mm, c?n sau s?t U100 s?n vàng ?en.

- 04 bát ch?ng xô b?ng s?t U100.

- 12 bu-lông quang M18.

- Lót ?à d?c sát xi b?ng cao su b? dày 20mm.

4.  L?p ??t c?n c?u.
5.  B? trích công su?t (PTO): Nh?p m?i 100%, l?p t??ng thích v?i m?t bích h?p s?.
6. H? s? xu?t x??ng 2 n?m (T?I TR?NG 6.800KG)

Ph??ng th?c thanh toán: T?m ?ng 30% ngay sau khi ký k?t h?p ??ng, thanh toán 70% còn l?i tr??c khi nh?n xe.

Th?i gian b?o hành: Thùng t?i, thùng chuyên dùng, thi?t b? chuyên dùng b?o hành 12 tháng ho?c 20.000 km k? t? ngày bàn giao.
??a ?i?m b?o hành: T?i chi nhánh c?a bên B. Hiêu l?c c?a báo giá: 30 ngày.

M?i chi ti?t xin vui lòng liên h?: Mr Minh. Mobile: 0902.30.32.77

R?t hân h?nh ???c ph?c v? Quý khách.

Trân tr?ng kính chào! 
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