
Xe ben hino fc 6,2 t?n
 

    ?ánh giá: 5.0

Xe ben Hino FC 6t2 dòng s?n ph?m hi no nh?p kh?u. b?o hành 2
n?m và 100.000 km. hõ tr? vay v?n ngân hàng 80% t?ng giá tr? xe.

Chi ti?t s?n ph?m

 Thông s? chung c?a xe ben hino FC 6,2 t?n. nh?p kh?u tr?c ti?p 100% t? nhà máy hino
nh?t b?n, thi?t k? t?i tr?ng 6,2 t?n. xe hino Fc ???c thi?t k? và ?óng thùng c?i t?o thành hino thùng ben , kích th??c thùng hàng 3450 x 2010 x
640. thùng ben ???c thi?t k? ch?n ch?n, tinh s?o, ch?i l?c cao, sàn thép ?úc dày 4 ly , vách dày 4 ly , liên k?t v?i nhau t?o thành 1 dãy kh?i liên
k?t ??nh hình ch?i t?i,

ti ben hino 5 t?n ???c nh?p kh?u tr?c ti?p m?i t? nh?t b?n, s?c nâng l?n , ch?c ch?c an toàn tuy?t ??i ??m b?o ,

thông s? c?a ben hino FC 6,2 T?N.

Tr?ng l??ng b?n thân : 4505 kG
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Xe ben hino fc 6,2 t?n
 

Phân b? : - C?u tr??c : 2205 kG
- C?u sau : 2300 kG
T?i tr?ng cho phép ch? : 5700 kG
S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? : 10400 kG
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 5610 x 2275 x 2470 mm
Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 3450 x 2010 x 640/--- mm
Kho?ng cách tr?c : 3420 mm
V?t bánh xe tr??c / sau : 1770/1660 mm
S? tr?c : 2
Công th?c bánh xe : 4 x 2
Lo?i nhiên li?u : Diesel
??ng c? :
Nhãn hi?u ??ng c?: J05E-TE
Lo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp
Th? tích : 5123 cm3
Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 118 kW/ 2500 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 /Khí nén - Th?y l?c
Phanh sau /D?n ??ng : Tang tr?ng /Khí nén - Th?y l?c
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
Xe ???c b?o hành 01 n?m  không gi?i h?n km tùy theo ?i?u ki?n nào ??n tr??c.

??a ?i?m b?o hành: t?i các trung tâm d?ch v? ?y quy?n c?a HINO trên toàn qu?c.

Xe bao g?m: Radio, có máy l?nh

Công ty chúng tôi chuyên s?n xu?t các lo?i xe chuyên dùng l?n nh?t Vi?t Nam. Các s?n ph?m chúng tôi ?ang cung c?p bao g?m: Xe t?i c?u, xe

c?u h?, xe sàn tr??t, xe hút b? ph?t, xe ép rác, xe t??i n??c r?a ???ng, xe quét hút…

V?i h? th?ng nhà x??ng ???c ??u t? bài b?n hi?n ??i, ??ng b? cùng v?i h? th?ng ??i lý và các trung tâm b?o hành tr?i r?ng kh?p t? B?c vào Nam
chúng tôi cam k?t có th? ?áp ?ng t?t nh?t m?i nhu c?u c?a khách hàng trên m?i mi?n t? qu?c.
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