
Xe ben: xe ben howo 3 chân 10 kh?i V7G 6X4
 

    ?ánh giá: 5.0

Xe ben howo 3 chân • Nhóm SP:Xe t?i ben Howo • Ki?u
dáng:Nh?p kh?u nguyên chi?c • T?i tr?ng hàng hóa cho phép:12
t?n • T?ng tr?ng l??ng cho phép:24 t?n • Công th?c bánh xe:Xe 6x4
(xe 3 chân)

Chi ti?t s?n ph?m

THÔNG S? K? THU?T XE
Model xe ZZ3257N3447E1-HD1
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Xe ben: xe ben howo 3 chân 10 kh?i V7G 6X4
 

N?m s?n xu?t2019 (xe m?i 100%)
Nhà s?n xu?t T?p ?oàn xe t?i n?ng qu?c gia

trung Qu?c CNHTC/SINOTRUK

Xu?t X? Vi?t Nam
 

Model ??ng
c?

D10.34
(340HP) (27-29Lit/100km)

Cabin V7G 2019 th? h? m?i
 

H?p s?

HW19712 (HW12) 12 Ti?n, 02
Lùi (2 t?ng)

C?u ST16 - Vi sai, v??t l?y l?i t?t
 

Khung xe
(S?t xi)

 

2 l?p : 8mm+5mm

H? th?ng lái ZF 8098 (??c), - Có tr? l?c lái
b?ng th?y l?c

Thùng ben Thùng vuông, ?áy 4ly thành 4ly,
thép c??ng l?c cao ch?ng mài
mòn XAR450

H? th?ng ben Ben gi?a, ben tr?
 

Kích th??c
thùng

4950 x 2300 x 920
mm (10.5m3)

Kh?i l??ng
b?n thân

11.370 Kg

T?i cho phép
TGGT

12.500Kg

T?ng t?i cho
phép TGGT

24.000 Kg

L?p 
Bridgestone

12.00R20 (01 l?p d? phòng)

 

 CÁC ??C ?I?M ?U VI?T H?N C?A XE
HOWO DO T?P ?OÀN SINOTRUK VN
PHÂN PH?I
  

 

 

Cabin: M?u Cabin
V7G th? h? m?i c?c k?
Sang tr?ng

Cabin V7G ???c T?p
?oàn Phân Ph?i
Sinotruk VN ??c
quy?n t?i VN hi?n nay
cùng v?i Vimid.

  

 

 Kích th??c Thùng:
4950 x 2300 x 920
(10.5 m3)

Hi?n t?i kích th??c
thùng c?a xe HOWO
HW340 ?ang l?n nh?t
th? tr??ng so v?i các
dòng xe 3 chân 6x4
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Xe ben: xe ben howo 3 chân 10 kh?i V7G 6X4
 

khác trên th? tr??ng.

R?t l?i th? cho nh?ng
??n v? ch?y ?úng t?i,
không c?i n?i. T?ng
s?n l??ng v?n chuy?n.

  

 

 

 N?i th?t: 01 gi??ng
n?m, máy l?nh, Mp3,
USB, r?ng rãi, thoáng
mát d? ch?u cho tài
x?.

  

 

 

 C?u: C?u Vi sai r?t
thu?n l?i cho vi?c ?i
??a hình l?y l?i, v??t
l?y l?i c?c t?t.

  

 

 

 Thanh ch?ng thùng
t? ??ng: khi ben
thùng lên, tài x? ch?
c?n b?m nút trên
cabin là thanh t? ??ng
nâng lên và h? xu?ng,
r?t

ti?n l?i và an toàn cho
tài x? ??ng th?i giúp
gi? cabin ???c s?ch
h?n vì ít di chuy?n lên
xu?ng .

(có th? dung tay khi
h? th?ng t? ??ng g?p
s? c?)

  

 

 ?áy thùng: ???c
trang b? h? th?ng
x??ng ?áy thùng c?c
k? ch?c ch?n, các
kh?p giao c?a x??ng
?áy thùng có thêm bát
n?i, t?ng ?? ch?c ch?n
k? c? khi xe c?i n?i lên
ch?y h?m m?, ch? ?á,
san l?p
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