
Veam HD800 8 t?n g?n c?u unic 344
 

    ?ánh giá: 5.0

veam hd800 g?n c?u unic, xe cau hd800, veam hd800 g?n c?u,
veam hd800 g?n câu unic 344, veam hd800 g?n c?u unic 3 t?n 4
khúc, gia xe veam hd800 gan cau, hd800 veam cau 3 tan

Chi ti?t s?n ph?m

xe veam hd800 g?n c?u unic là dòng xe  nh?p kh?u 3 c?c Hàn Qu?c l?p ráp t?i nhà
máy veam thanh hóa vi?t nam, ch?t l??ng ?n ??nh cao thân thi?n v?i ng??i Vi?t Nam,M?u mã cabin ??p, n?i th?t sang tr?ng ti?n nghi và r?t r?ng
rãi,Chasis dày ?a liên k?t ch?c kh?e c?ng ch?c d?o dai h?n các xe khác cùng lo?i,Thùng xe g?n t?i tr?ng cao 6600 t?n +10% t?i tr?ng chênh l?ch
cho phép tham gia giao thông,Ph? tùng ph? bi?n ? ?âu c?ng có, giá ph? tùng phù h?p túi ti?n ng??i s? d?ng,Xe thông d?ng d? s?a ch?a ,Giá
thành b?ng 1/2 so v?i các xe khác cùng t?i tr?ng.t?t c? các linh ki?n t? ??ng c?, h?p s?, c?u ch? ??ng ??u ???c nh?p kh?u t? Hàn Qu?c, ??ng th?i
xe t?i veam HD800 còn ???c l?p ráp trên dây chuy?n công ngh? chu?n Hyundai, ??m b?o ch?t l??ng theo nguyên m?u hàng 3 c?c c?a các nhà
máy nh?p kh?u Hyundai khác

N?i th?t xe ???c thi?t k? sang tr?ng và không gian r?ng rãi h?n so v?i các xe khác v? chi?u cao, chi?u r?ng và chi?u sâu. Cabin ???c trang b?
?i?u hòa t?o s? tho?i mái cho khách hàng lái xe trong mùa hè oi b?c.Chasis xe ???c thi?t k? c?ng ch?c m?nh m? phù h?p cho xe di chuy?n trong
m?i ??a hình.

??ng c? diesel D4DB CS130 Ps mang l?i hi?u su?t làm vi?c m?nh m?, cùng v?i ??ng c? v?i ?? b?n r?t cao mang ??n s? tin c?y, ?i?u này mang
l?i s? cu?n hút cho xe t?i Hyundai

Nhãn hi?u : VEAM HD800 UNIC UR-V344K, UR-V344  , S? ?o?n: 04  , Chi?u cao móc t?i ?a: 11,4 mBán kính làm vi?c: 0,67 ~ 9,81 mChi?u dài
c?n: 3,41 ~ 10,00 m

Ô tô t?i (có c?n c?u)

 Tr?ng l??ng b?n thân : 4615 kg.

T?i tr?ng cho phép ch? : 6600 kG

S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i

Tr?ng l??ng toàn b? : 11410 kG

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 6910 x 2200 x 2920 mm

Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 4420 x 2060 x 530/--- mm
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Kho?ng cách tr?c : 4020 mm

V?t bánh xe tr??c / sau : 1650/1520 mm

S? tr?c : 2 Công th?c bánh xe : 4 x 2

??ng c? :Nhãn hi?u ??ng c?: D4DB  ,Lo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp

Th? tích : 3907 cm3Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 96 kW/ 2900 v/ph

L?p xe : S? l??ng l?p trên tr?c I/II/III/IV: 02/04/---/---/---L?p tr??c / sau: 8.25 - 16 /8.25 - 16

H? th?ng phanh : Phanh tr??c /D?n ??ng : Tang tr?ng /Thu? l?c tr? l?c chân không

Phanh sau /D?n ??ng : Tang tr?ng /Thu? l?c tr? l?c chân không,, h? th?ng phanh ABS tích h?p EBD tiêu chu?n ???c trang b? . Xe ???c trang b?
s?n túi khí ?? ??m b?o an toàn cho ng??i lái.h? th?ng ABS ?i?n t? tích h?p Brakeforce Distribution (EBD). Khi h? th?ng c?m bi?n khóa phanh
trong các ?i?u ki?n b?t l?i ho?c ???ng tr?n, h? th?ng này r?t d? dàng ?i?u khi?n và có th? ki?m soát áp l?c phanh cho t?t c? các bánh xe b?ng
?i?u khi?n th?y l?c,UR-V344: S? ?o?n : 04 Chi?u cao móc t?i ?a: 11,4 m , Bán kính làm vi?c: 0,67 ~ 9,81 m , Chi?u dài c?n: 3,41 ~ 10,00 m

 

Phanh tay /D?n ??ng : Tác ??ng lên h? th?ng truy?n l?c /C? khí

H? th?ng lái : Ki?u h? th?ng lái /D?n ??ng : Tr?c vít - ê cu bi /C? khí có tr? l?c thu? l?c

C?n c?u th?y l?c nhãn hi?u UNIC model URV344 (Spec K) có s?c nâng l?n nh?t/t?m v?i theo thi?t k? là 3030 kg/2,6 m và 480 kg/9,81 m (t?m v?i
l?n nh?t)

THÔNG S? C?N C?U UNIC C?N BI?T,

 Unic 340:UR-V340 là dòng s?n ph?m c?u dành cho xe t?i trung. ???c s?n xu?t trên n?n tiêu chu?n “V-Series” c?a UNIC, s?n ph?m có th? ho?t
??ng chuyên nghi?p v?i hi?u qu? cao nh?t và chi phí th?p nh?tT?i tr?ng nâng t?i ?a: 3.030 kg t?i 2,40 m

Chi?u cao móc t?i ?a: 15,9 m (6 ?o?n)

Bán kính làm vi?c t?i ?a: 14,42 m (6 ?o?n)

Chi?u dài c?n t?i ?a: 14,61 m (6 ?o?n)

Kích th??c:UR-V342

S? ?o?n: 02

Chi?u cao móc t?i ?a: 7,0 m

Bán kính làm vi?c: 0,65 ~ 5,32 m

Chi?u dài c?n: 3,27 ~ 5,51 m

UR-V343  : S? ?o?n: 03  ,Chi?u cao móc t?i ?a : 9,2 m

Bán kính làm vi?c: 0,65 ~ 7,51 m

Chi?u dài c?n: 3,31 ~ 7,70 m

UR-V344:S? ?o?n: 04  , Chi?u cao móc t?i ?a: 11,4 m
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Bán kính làm vi?c: 0,67 ~ 9,81 m  , Chi?u dài c?n: 3,41 ~ 10,00 m

UR-V345:  ,S? ?o?n: 05 , Chi?u cao móc t?i ?a: 13,7 m  ,  Bán kính làm vi?c: 0,71 ~ 12,11 m  , Chi?u dài c?n: 3,54 ~ 12,30 m

UR-V346 : S? ?o?n: 06  ,Chi?u cao móc t?i ?a: 15,9 m

Bán kính làm vi?c: 0,73 ~ 14,42 m ,Chi?u dài c?n: 3,63 ~ 14,61 m,

Góc nâng c?n: 1° ~ 78°Góc quay: 360° liên t?c

 CHI TI?T XIN LIÊN H? :

Hotline : 0918 182 154 Mr: Minh.
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