
Xe T?i: xe t?i howo 4 chân thùng b?t 8x4 A7 17900 (17t9) kg
 

    ?ánh giá: 5.0

Chacsissi xe t?i thùng Howo 4 chân Cabin và h? th?ng ?èn xe t?i
thùng howo 4 chân N?i th?t xe t?i thùng Howo 4 chân : ??ng c? xe
t?i howo A7 4 chân

Chi ti?t s?n ph?m

Cabin và h? th?ng ?èn xe t?i thùng howo 4 chân

Chi?c xe t?i thùng howo 4 chân ???c thi?t k? trên xe c? s? Howo V7G v?i nh?ng c?i ti?n ??t phá v? c?u hình. ??c bi?t ph?n n?i, ngo?i th?t
??u ???c nâng c?p h?n v? c? thi?t k? và ch?t l??ng. Cabin cao c?p V7G là ?i?m n?i b?t bên ngoài v?i nh?ng tiêu chu?n cao c?p ch? có ?
phiên b?n xu?t kh?u. Mang phong cách hi?n ??i c?a xe t?i thùng howo a7 4 chân nh?ng v?n gi? h?n c?a Howo. T?ng quan Howo l?i có
???c ph?i b? t?ng th? ??p và b?t m?t ng??i dùng.
S? d?ng h? th?ng ?èn pha c?a A7 hi?n ??i mang l?i t?m quan sát r?ng cho ng??i lái. Thi?t k? thêm ?p cánh c?a trong và ngoài và có
?i?m nh?n trên ?p khi?n cho ???ng nét tr? nên ?n t??ng. Ph?n móc kéo l?y ???c thi?t k? ? ph?n gi?a ba ?? s?c v?i giá k?t n?i
vào chassi nên r?t ch?c ch?n.

N?i th?t xe t?i thùng Howo 4 chân : 

Cabin c?a xe t?i thùng howo 4 chân là dòng cabin A7 v?i 2 gi??ng r?t r?ng rãi. Chúng ???c thi?t k? chau chu?t trong c?m n?i th?t bên trong
cabin. Gh? tài x? là lo?i gh? h?i t?o c?m giác tho?i mái nh?t cho ng??i lái khi ph?i ch?y xe trên ???ng dài. Ngoài ra, 2 gi??ng ngh? s? t?o không
gian ngh? ng?i cho c? tài x? l?n ph? xe sau khi ?ã v?n hành xe su?t quãng ???ng dài.

H? th?ng gi?i trí trên xe ??y ?? và hi?n ??i, v?i nh?ng thi?t b? âm thanh: ??u máy nghe nh?c MP3, c?ng USB truy?n n?i d? li?u, Jack 3.5
mm. H? th?ng làm l?nh cabin nh?p kh?u có s?n giúp gi?m chi phí ??u t? ban ??u cho.

C?m Taplo trên xe ???c ?p nh?a ch?c ch?n và c?ng không kém ph?n sang tr?ng. Mang ??n m?t không gian làm vi?c ch?t l??ng và tho?i
mái dành cho ng??i ?i?u khi?n. Gi?m thi?u t?i ?a nh?ng m?t m?i, c?ng th?ng trên nh?ng cung ???ng dài.
  

 ??ng c? xe t?i howo A7 4 chân

??ng c? chính hãng c?a Howo nh?p kh?u hãng Webchai, 6 xilanh th?ng hàng t?ng áp. K?t h?p v?i tubor t?o nên công su?t ho?t ??ng ??t
t?i 340Hp và ??t tiêu chu?n khí th?i EU4. Ngoài ra xe còn ???c trang b? h? th?ng phun d?u ?i?n t?. Giúp cho xe t?i howo ti?t ki?m nhiên
li?u h?n.
Xe thùng howo 4 chân 2019 ?ã ???c c?i ti?n tri?t ??. Mà v?n ?áp ?ng ???c công su?t c?n thi?t. Mang l?i ch?t l??ng v??t tr?i cho s?n
ph?m. Kh? n?ng sinh công su?t ho?t ??ng l?n trong quá trình v?n hành. ??ng th?i, vi?c s? d?ng các h? th?ng truy?n ??ng ?i kèm t??ng
thích v?i ??ng c?. Mang l?i cho m?u s?n ph?m xe t?i howo 4 chân này m?t ?u th? l?n trong vi?c ti?t ki?m nhiên li?u. Tránh phát sinh hao
mòn nh? hao t?n công su?t trong quá trình truy?n l?c.

Chacsissi xe t?i thùng Howo 4 chân : ???c trang b? 2 l?p l?ng xuyên su?t v?i ?? dày
lên ??n 8mm. ?i?u này giúp cho xe c?ng cáp h?n. B?n có th? s? d?ng chuyên ch?
hàng hóa, ch?ng cong vênh chacsissi, t?ng c??ng ?? ?àn h?i,…

V?i b? l?p 12R 22.5 cao ráo t?o nên g?m xe r?t cao giúp cho xe d? dàng di chuy?n.
Ngay c? khi ?i vào nh?ng con ???ng không ???c b?ng ph?ng.
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Kích th??c lòng thùng c?a m?u xe t?i thùng Howo 4 chân cabin A7 có th? nói thu?c
lo?i th?nh hành nh?t hi?n nay. Mang ??n kh? n?ng chuyên ch? hàng hóa v?i kh?i
l??ng l?n h?n so v?i thi?t k? c?a xe. ?ây là ?i?u mà d??ng nh? ch?a có b?t k? m?t nhà
s?n xu?t xe t?i nào có th? làm ???c t?t nh? Howo tính ??n th?i ?i?m hi?n t?i.

Kích th??c thùng xe là: 

9,400 m x 2,350 m x 2,150 m (dài x r?ng x cao). Thùng xe ???c thi?t k? t? nh?ng lo?i
v?t li?u chuyên dùng v?i thép không g? inox 304 cao c?p giúp cho thùng xe c?ng
cáp khi ch? quá t?i.

 

 

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

  

 

 

Cabin:  M?u Cabin A7 th? h? m?i, máy
l?nh, 02 gi??ng n?m, t?o c?m giác r?ng
rãi, thoáng mát d? ch?u cho tài x?.

 

 

 

C?u Man : Lo?i c?u t?t m?c ti?n nh?t
c?a t?p ?oàn HOWO Sinotruk Trung
Qu?c

 

 

 

S?t xi kép : ?? dày 8mm + 5mm c?c k?
ch?c ch?n

Chuyên s? d?ng ?? ch?y hàng quá t?i

 

 

 

H? th?ng nhíp: S? d?ng lo?i nhíp dày,
12 lá c?c k? ch?c ch?n.

 

 

 

Khung g?n xe:  c?c k? ch?c ch?n

 

 

 

H? s?: 9 s? ti?n và 1 s? lùi

  

??ng c?: CNHTC c?a t?p ?oàn
Sinotruk VN D10.34-50 ( dung tích
xylanh 9726 cm3, Công su?t 340 ps )
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H? th?ng kính ch?nh ?i?n:

Giúp bác tài d? dàng ?i?u ch?nh kính
cho phù h?p,

K?t h?p v?i song kính ?? tránh b? m?
kính

 

  

C?m bi?n va
ch?m: Trang b? thêm
h? th?ng c?m bi?n va
ch?m, giúp ??M B?O
AN TOÀN cho tài x? di
chuy?n.

H? th?ng s? phát ra tín
hi?u và báo kho?ng
cách trên màn hình khi
xe s?p và ch?m vào v?t
th? phía tr??c.

  

  

 

 

Mã ph? tùng: Toàn b?
100% t?t c? các chi ti?t
c?a xe ??u ???c dán mã
ph? tùng.

-         Nh?m ??m b?o ??
chính hãng

-         Giúp khách hàng
d? tìm mua ph? tùng

-         ??m b?o thay th?
ph? tùng chính hãng

-         Bình d?u 600 ( Lít
)

-         Trang b? them l?c
d?u tách n??c c?a (
USA )

-         Cabin nâng ?i?n
  

 

 

 

 

N?i th?t ti?n nghi ??y
??: 

-         Kính ch?nh ?i?n,
sông kính

-         Gh? h?i tài c? 2
bên tài và ph?
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L?p: s? d?ng l?p
Bridgestone 11.00R20
có ru?t..

B?O HÀNH 24 Tháng / 60.000km
TH?NG S? CHI TI?T XE T?I HOWO 10X4 B?N CAO C?P 

Stt Mô t? Thông s? chi ti?t
1.    
  

Model xe CNHTC ZZT3T7N4667 Q1H-
A7G

2.    
  

N?m s?n
xu?t

2020 (xe m?i 100%)

3.    
  

Nhà s?n
xu?t

T?p ?oàn xe t?i n?ng qu?c gia
trung Qu?c CNHTC/SINOTRUK

4.    
  

Xu?t X? Vi?t Nam

5.    
  

Công th?c
bánh xe

8 x 4 (xe n?m chân)

6.    
  

T?ng t?i 30.000 kg

7.    
  

Model
??ng c?

 

 

-  Model: D10.34-50 , Tiêu chu?n
khí th?i: EURO 5

-  Nhà s?n xu?t ??ng c?: CNHTC
/ Liên doanh STEYR (Áo)

-  Công su?t ??ng c? : 340HP
(249Kw)

8.    
  

Cabin - Cabin HOWO A7G ( Cabin có
gi??ng n?m, nâng cabin ch?nh
?i?n, có ?i?u hoà, radio, nghe
nh?c Bluetoot, m?c ??nh 200 b?n
nh?c, bài hát)

- Màu s?c cabin: Màu xanh ,Nâu,
B?c

9.    
  

H?p s? - Model h?p s? : HW16709 XST

- Lo?i 9 s? ti?n, 1 s? lùi.
10. B? li h?p - Côn d?n ??ng th?y l?c có tr? l?c

h?i
11. C?u xe - C?u man
12. H? th?ng

nhíp
-Nhíp sau : 12 lá nhíp (Nhíp dày )

-Nhíp tr??c : 11 lá nhíp
13. Khung xe

(Sát xi)
-Khung xe 2 l?p : 8mm+5mm

14. H? th?ng
phanh

Phanh h?i hai m?ch kép, có l?c
kê.

15. Thùng d?u
nhiên li?u

- Thùng d?u làm b?ng h?p kim
nhôm có khóa n?p thùng.

- Dung tích thùng d?u: 600 lít
16. H? th?ng

?i?n
24 V, 2 ?c qui m?i cái 135 Ah

17. Qui cách
l?p

- Bridgestone 11.00R20, - L?p b?
thép
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