
Xe t?i veam: xe ép rác 10 kh?i hd800 veam máy hyundai D4DB
 

    ?ánh giá: 5.0

xe ép rac 11 kh?i hd800 hyundai vean nh?p kh?u và l?p ráp, xe ép
rác 5 t?n 11 kh?i h800 veam, gia xe ép rác hd800

Chi ti?t s?n ph?m

xe ép rác hd800 hyundai veam nh?p kh?u và l?p rap 3 cuc. chuyên cung c?p các dòng xe t?i chuyên dùng xe c?u t?i xe ép rác ...

Dung tích thùng ch?a rác ch?a bao g?m g?u : 11 kh?i, 11m3

Xe c? s?: Xe t?i hyundai HD800 Veam t?i tr?ng 8 t?n

??ng c?: D4DB, Diesel – 4 k? – 4 xi lanh th?ng hàng- turbo t?ng áp, làm mát khí n?p , làm mát b?ng n??c công su?t 120HP

L?p: 8.25-16

T?i tr?ng cho phép tham gia giao thông: 5,5 t?n

T?ng t?i tr?ng: 11490kg

THÔNG S? K? THU?T HD800 8 t?n
MODEL HD800
KI?U D?N ??NG 4×2, Taylái thu?n, 03 ch? ng?i
??NG C? Model: D4DB – 4 xylanh th?ng hang, Turbo

Dung tích xi lanh(cc) 3.907
Công su?t Max (HP/rpm) 120/3000
Momen xo?n c?c ??i Kgm/rpm) 24/2000
T? s? nén 18:1
Tiêu hao nhiên li?u (lit/km) 10.1

H?P S? S? sàn ?i?u khi?n b?ng tay 5 s? ti?n, 1 s? lùi
THÔNG S? C? B?N Kích th??c ngoài (mm) 6840x2200x2985

Chi?u dài c? s? (mm) 3375
Kho?ng sáng g?m xe (mm) 200
Bán kính vòng quay nh? nh?t (m) 6.0
Kh? n?ng v??t d?c 30,30
T? tr?ng (Kg) 6.550
T?i tr?ng (Kg) 5500
T?ng tr?ng l??ng (Kg) 11490
T?c ?? t?i ?a (Km/h) 85
S? ch? ng?i 03
Bình nhiên li?u(lít) 100

C? L?P Tr??c/sau : 750R 16 – 16 PR
H? TH?NG LÁI C? khí có tr? l?c
H? TH?NG PHANH Tr??c/sau : D?ng tang tr?ng m?ch kép thu? l?c,

tr? l?c chân không.
H? TH?NG TREO Nhíp h?p kim hình elip, ?ng gi?m ch?n thu? l?c.
N?I TH?T ?i?u hoà/DVD có
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TRANG THI?T B? 01 L?p d? phòng, 01 b? ?? ngh? s?a ch?a.
B/ H? CHUYÊN DÙNG CU?N ÉP :
V?t li?u chính Thép h?p kim ch?t l??ng t?t, kh? n?ng ch?u ?n mòn, ch?u bi?n d?ng cao.Toàn b? h? chuyên

dùng ???c phun cát, x? lý b? m?t ch?ng r?. M?t ngoài s?n màu xanh môi tr??ng có trang trí bi?u
ng?, LOGO...

CH? TIÊU K? THU?T XE ÉP RÁC - T? s? ép rác : 1.8 v?i rác th?i sinh ho?t thông th??ng.- C? c?u khoá: Khoá liên ??ng, t? ??ng
khoá, m? khi nâng h?- BV môi tr??ng : Kín khít, ch?ng rò r?, có thùng thu n??c rác 140 lít

Thùng ch?a K?t c?u Tr? vát, 4 m?t cong tr?n
Nguyên lý x? rác ??y x? tr?c ti?p thông qua xy lanh t?ng
Dung tích 8 (m3)
Chi?u dày v? thùng 4(mm)

Thân sau Nguyên lý cu?n ép Cu?n ép tr?c ti?p thông qua l??i cu?n và t?m ép
di ??ng

Th? tích máng cu?n ~1 (m3)
Liên k?t C? c?u khoá t? ??ng, có gio?ng cao su (ch? P)

làm kín và gi?m va ??p
C? c?u n?p rác Càng g?p thùng Càng g?p ?a d?ng, có th? l?p l?n các lo?i xe

gom, thùng gom 240 lít, 500lít, 600 lít…
H? th?ng thu? l?c B?m thu? l?c B?m cánh quét Pmax = 210kg/cm2; Q = 76

cc/vg
Áp su?t làm vi?c max 180 (Kg/cm2)
?i?u khi?n Tay g?t c? khí

XU?T X? HÀNG HOÁ XE ÉP RÁC HYUNDAI
Các c?m k?t c?u c? khí : Thùng ch?a ; Thân
sau ; Càng g?p ; b?o hi?m, ch?n bùn

Ch? t?o t?i Công ty c? ph?n XNK Ô tô và xe chuyên d?ng Vi?t Nam

H? th?ng thu? l?c B?m thu? l?c Yuken Nh?t B?n – L?p ráp t?i ?ài Loan
Van phân ph?i BLB Italy
Xy lanh t?ng OEM Công ngh? M? s?n xu?t t?i Singapore

L?p ráp, ch? t?o t?i Cty Thu? l?c H?ngNg?c
TÀI LI?U VÀ PH? TÙNG KÈM THEO
L?p d? phòng 01 chi?c
?? ngh?, d?ng c? B? ?? ngh? tiêu chu?n 01 b?
Tài li?u, h? s? - H? s?, ch?ng t? ngu?n g?c- Ch?ng nh?n ch?t l??ng ôtô (b?n sao), phi?u K?CL xu?t x??ng- S?

tay h??ng d?n lái xe-CATALOGUE , s? b?o hành xe.- H??ng d?n s? d?ng h? chuyên dùng
H? tr? vay v?n ngân hàng v?i lãi xu?t th?p nhanh chóng , t? l? vay lên ??n 80% t?ng giá tr? xe. chuyên nghi?p uy tín và trách nhi?m,

Lh : ngay v?i ch?ng tôi 0902 30 32 77 Minh!
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