
xe t?i g?n c?u unic g?n c?u chenglong 3 chân
 

    ?ánh giá: 5.0

xe chenglong 3 chân g?n c?u unic 5 t?n 5 khúc, giá c?nh tranh. b?o
hành 2 n?m và 100.000 km h? tr? ngân hàng 80 - 90 % lãi xu?t
th?p, uy tín giao ngay!

Chi ti?t s?n ph?m

CHENGLONG LZ1250PDT

CHENGLONG G?N C?U UNIC 555 5 T?N 5 KHÚC.

xe chenglong ???c trái tim là kh?i ??ng c? Yuchai 240 mã l?c, dung tích 7255cc s?n sinh công su?t c?c ??i 177kw ?i cùng h?p s? Fuller M? có
??ng t?c, t? s? truy?n giúp t?i ?a công su?t ??ng ??m b?o kh? n?ng v?n h?nh trong m?i ?i?u ki?n. v?i kích th??c Thùng xe Chenglong 3 chân dài
9m25 ?óng m?i trên khung chassis nguyên kh?i r?n ch?c chassi 3 l?p ch?n ??nh hình cân b?ng l?c, ???c s?n t?nh ?i?n toàn b? t?ng ?? r?n ch?c
ch?ng g? sét, ??c bi?t ???c gia c? thêm các ?à thanh ngang t?ng kh? n?ng ch?u l?c ch?u t?i, phù h?p v?i nhu c?u g?n c?u.t?t c? các lo?i c?u t? 5
t?n ??n 8 t?n.

Tr?ng l??ng b?n thân : 12020 kG

Phân b? : - C?u tr??c :5680 kG

- C?u sau : 6340 kG

T?i tr?ng cho phép ch? :11850 kG

S? ng??i cho phép ch? : 2 ng??i

Tr?ng l??ng toàn b? : 24000 kG
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xe t?i g?n c?u unic g?n c?u chenglong 3 chân
 

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 11870 x 2500 x 3800 mm

Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) :8230 x 2370 x 650/--- mm

V?t bánh xe tr??c / sau : 2050/1860 mm

S? tr?c : 3

Công th?c bánh xe :6 x 4

Lo?i nhiên li?u :Diesel

??ng c? :Nhãn hi?u ??ng c?: YC6A240-33

Lo?i ??ng c?:4 k?, 6 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp

Th? tích :7255 cm3

Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay :177 kW/ 2300 v/ph

L?p tr??c / sau:12R22.5 /12R22.5

C?n c?u th?y l?c nhãn hi?u unic model 555 có s?c nâng l?n nh?t/t?m v?i theo thi?t k? là 5000 kg/2,3 m và 945 kg/11,5 m (t?m v?i l?n nh?t);

Liên Hê : 0918 182 154 Mr : Minh.nv 1850 - 1250.

xe b?o hành 2 n?m và 100.00 km. uy tín , h? tr? vay v?n ngân hàng lên ??n 90 % t?ng giá tr? xe 
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