
Xe C?u: Xe c?u Hyundai HD99 6.5 t?n
 

    ?ánh giá: 5.0

Hyundai HD99 g?n c?u th?y l?c nhãn hi?u UNIC model URV343,
gia xe cau hyundai hd99 2017, xe cau hd99, xe tai hyundai hd99,
xe cau hyundai hd99 hcm, hd99 do thanh

Chi ti?t s?n ph?m

Thông s? k? thu?t xe t?i hyundai ?ô Thành hd99 g?n c?u.

??c tính k? thu?t                                                      

Xe nh?p l?p ráp t?i nhà máy ô tô ?ô Thành Vi?t Nam,

??ng c? D4DB,

Dung tích xi-lanh 3907 cc ,

Công su?t c?c ??i: 96 kW/ 2900 v/ph,

Tay lái tr? l?c, ?i?u ch?nh ?? nghiên,Máy l?nh cabin.

Trang thi?t b? theo tiêu chu?n                                      

?èn tr?n, m?i thu?c lá
01 kính h?u trong cabin & 02 kính h?u ngoài.
01 bánh xe d? phòng, 01 b? ?? ngh? tiêu chu?n
Radio catset.

H? th?ng phanh:  Tr??c ??a t?n nhi?t, sau th?y l?c 2 dòng, tr? l?c chân không. C? c?u phanh lo?i tang tr?ng.

H? th?ng lái: Tr?c vít ecu bi, tr? l?c th?y l?c.  

H? th?ng treo : Ph? thu?c, nhíp lá, gi?m ch?n thu? l?c

Tr?ng l??ng (kg)

Tr?ng l??ng toàn b? : 500 kg
Tr?ng l??ng b?n thân: 005   kg
T?i tr?ng thi?t k? : 450 kg

Thông s? :

L?p xe: 7.50 - 16 /7.50 - 16

S? l??ng l?p trên tr?c I/II: 02/04

Nhãn hi?u : DOTHANH HD99
S? ch?ng nh?n : 0116/VAQ09 - 01/16 - 00
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Xe C?u: Xe c?u Hyundai HD99 6.5 t?n
 

Ngày c?p : 27/1/2016
Lo?i ph??ng ti?n : Ô tô t?i (có c?n c?u)
Xu?t x? : ---
Thông s? chung : 

Thùng: Quy cách thùng l?ng g?n c?u

- Kích th??c t?ng th? : 6750 x 2200 x 2950 mm

- Kích th??c l?t lòng : 4300 x 2060 x 500 mm 

 K?p chassi t? ?uôi nhíp sau t?i h?t chassi

C?p chassi ngay ?o?n g?n c?u 2 l?p

B? trích công su?t.

C?u unic 343  m?i 100%

S? ?o?n: 03 /3,030 kg at 2.6 m

Chi?u cao móc t?i ?a: 9.2 m

Bán kính làm vi?c: 7.71 m

Chi?u dài c?n: 10.00  m

T? tr?ng c?u : 1.035 kg

?ã bao g?m chi phí l?p ??t + nh?t th?y l?c
Tr?ng l??ng b?n thân : 4005 kg
Phân b? : - C?u tr??c : 2435 kg
- C?u sau : 1570 kg
T?i tr?ng cho phép ch? : 5400 kg
S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? : 9500 kg
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 6750 x 2200 x 2950 mm
Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 4300 x 2060 x 500/--- mm
Kho?ng cách tr?c : 3735 mm
V?t bánh xe tr??c / sau : 1650/1495 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?: D4DB
Lo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp
Th? tích : 3907cm3
Công 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: 7.50 - 16 /7.50 - 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
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
Ghi chú: C?n c?u th?y l?c nhãn hi?u UNIC model URV343 có s?c nâng l?n

nh?t/t?m v?i theo thi?t k? là 3030 kg/2,7 m và 680 kg/7,51 m; - Hàng
n?m, gi?y ch?ng nh?n này ???c xem xét ?ánh giá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

