
Xe t?i isuzu: xe ép ch? rác 22 kh?i ISUZU 
 

    ?ánh giá: 5.0

Ô tô cu?n ép ch? rác 22 kh?i có n?n xe c? s? hi?u ISUZU (xe nh?p
kh?u nguyên chi?c t? Nh?t B?n) N?m Xu?t x??ng 2018, B?o hành
>=12 tháng

Chi ti?t s?n ph?m

THÔNG S? XE!

Ô tô cu?n ép ch? rác 22 kh?i có n?n xe c? s? hi?u ISUZU (xe nh?p kh?u nguyên chi?c t? Nh?t B?n)

N?m Xu?t x??ng 2018

Kích th??c bao ngoài 9700 x 2500 x 3440 (mm)

Kích th??c thùng rác 4620/4050 x 2280 x 2040 (mm)

Công th?c bánh xe 4 x 2 Chi?u dài c? s? 4.130 + 1300 mm

Kh?i l??ng b?n thân 13.565 KgKh?i l??ng cho phép ch? 10.240 Kg

Kh?i l??ng toàn b? 24.000 Kg

S? ch? ng?i 03 (k? c? ng??i lái)

??NG C? ISUZUModel 6WF1A

Lo?i ??ng c? Diesel 4 k?, 6 xy lanh th?ng hàng, TURBO t?ng áp, làm mát b?ng n??c.Dung tích xy lanh 14256 cm3

Công su?t l?n nh?t/ t?c ?? quay tr?c khu?u 265 kw/1800 (/v/ph)

H?p s? Ki?u C? khí, 06 s? ti?n + 01 s? lùi

T? s? truy?n H? Th?ng Lái Tr?c vít - ê cu bi, tr? l?c thu? l?c
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H? TH?NG PHANH: H? th?ng phanh chính Ki?u tang tr?ng, d?n ??ng th?y l?c 2 dòng, tr? l?c chân không.H? th?ng phanh d?ng Ki?u tang tr?ng,
tác ??ng lên tr?c th? c?p c?a h?p s?

H? TH?NG TREO : Treo tr??c D?ng ph? thu?c v?i nhíp lá hình bán e líp, gi?m tr?n thu? l?c

Treo sau D?ng ph? thu?c v?i nhíp lá hình bán e líp 2 t?ng, gi?m tr?n th?y l?c

C?U XE: C?u tr??c Ti?t di?n ngang ki?u I,

C?u sau Ki?u C?u thép, ti?t di?n ngang ki?u h?p T? s? truy?n 6,9

L?P XE. 295/80R22.5

S? bánh Tr??c : ??n (02) – Sau : ?ôi (04)CA BIN Ki?u l?t, 03 ch? ng?i, và thi?t b? khóa an toàn.TÍNH N?NG CHUY?N ??NG

T?c ?? t?i ?a 102 Km/hKh? n?ng leo d?c 44.4%THÔNG S? KHÁC

H? th?ng ?i?n 24V, 60 Ah x 2Dung tích bình nhiên li?u 200 L

B? TRÍCH CÔNG SU?T (PTO) B? truy?n l?c PTO

Ki?u truy?n ??ng D?n ??ng bánh r?ng qua h?p s? xe c? s?

Ki?u ?i?u khi?n C? khí, k?t h?p v?i ly h?p ??t trên cabin

Thi?t b? c?a b?ng ?i?u khi?n Trang b? tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t xe c? s?

THÔNG S? K? THU?T THÙNG

Thùng ch?a rác Toàn b? thùng ch?a rác, bao g?m: Thân nóc thùng, khung v? thùng, bàn ??y x? rác ???c ch? t?o b?ng thép h?p kim ch?ng mài
mòn,.

+ Xu?t x?: PS400-430

Th? tích ch?a rác 20 (m3) m?i 100%, s?n xu?t t?i vi?t nam

Biên d?ng thùng ch?a Biên d?ng thùng vuông có x??ng gia c??ng xung quanh

Biên d?ng nóc thùng Nóc thùng biên d?ng cong v? phía trên, t?o d? ?ng l?c, tránh bi?n d?ng nóc thùng khi cu?n ép rác

K?t c?u m?i liên k?t B?ng công ngh? hàn MAG - hàn d??i l?p khí b?o v? CO2

V?t li?u sàn thùng ch?a rác Thép ch?ng r?, ch?ng mài mòn, PS400-430, 04ly V?t li?u thành thùng ch?a rác Thép ch?ng r?, ch?ng mài mòn,
PS400-430, 03 lyV?t li?u nóc thùng ch?a rác Thép ch?ng r?, ch?ng mài mòn, PS400-430, 03 ly

V?t li?u khung x??ng thùng Thép t?m g?p ??nh hình, dày 3,4,5,6,8(mm) Bàn ??y x? rác V?t li?u m?t bàn ??y x? rác. Thép t?m PS 400, 430, dày
3 (mm)V?t li?u khung x??ng bàn ??y x? rác Thép h?p tiêu chu?n, thép t?m d?p ??nh hình dày 3, 4, 6, 10 (mm)K?t c?u khung ray tr??t Có khung
ray tr??t chính âm d??i sàn, ??m b?o c? ch? ho?t ??ng thu?n ti?n

Biên d?ng bàn ??y M?t bàn ??y có biên d?ng cong v? phía ??u thùng, d? ?ng l?ng tr??c t?ng kh? n?ng ch?u l?c khi ??y x? rác, t?i ?u hóa th? tích
ch?a rác.Ki?u v?n hành Dùng xylanh th?y l?c t?ng, tác ??ng kép, l?c ??y Max 20 t?n

Chu k? x? rác 50 giâyThùng ph? (thùng ép rác) - Th? tích máng ép 1,5 m3- V?t li?u Thép t?m PS 400, 430, dày 3 (mm)- Ki?u c? c?u ép Dùng xy-
lanh thu? l?c

V?t li?u máng cu?n rác Thép t?m SPA-H dày 8 (mm) ,V?t li?u thành bên máng cu?n rác Thép t?m SPA-H dày 3-4 (mm)

- Th?i gian cu?n ép rác 19 giây,Liên k?t thùng ph? và thùng ch?a rác - Bên trên thùng ph? và thùng ch?a ???c liên k?t v?i nhau b?ng b?n l? hai
bên- Bên d??i có c? c?u khóa t? ??ng hai bên

C? c?u ép K?t c?u m?i liên k?t B?ng công ngh? hàn d??i l?p b?o v? CO2

V?t li?u l??i cu?n rác Thép t?m PS 400, 430, dày 6 (mm V?t li?u bàn ép rác Thép t?m PS 400, 430, dày 3-4 (mm)

V?t li?u khung x??ng, ray tr??t Thép t?m PS 400, 430, dày 6-8 (mm)

C? c?u n?p rác Lo?i c? c?u n?p máng xúc Máng xúc, Ki?u c? c?u n?p rác Dùng xy-lanh th?y l?c tác ??ng 2 chi?u.Máng xúc Thép t?m PS 400,
430, dày 3,4,810 (mm)
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H? th?ng th?y l?c Nh?p kh?u m?i 100% hàng ITALYA s?n xu?t t?i vi?t nam, ch?t l??ng cao.+ B?m th?y l?c B?m cút cong (b?m pittong), d? v?n
hành, thay th?, s?a ch?a ho?t ??ng v?i hi?u qu? cao+ Xu?t x? Nh?p kh?u t? Ý ho?c Th? Nh? K?+ L?u l??ng l?n nh?t 120 cc/vòng+ ???ng kính
pistong 25 ly+ Áp su?t l?n nh?t 300 kg/cm2+ Thùng d?u th?y l?c 180 lít+ L?c d?u h?i M?i 100%+ Van th?y l?c H? th?ng van th?y l?c, van an toàn
ch?ng v? ?ng, van ch?ng lún, van x? tràn , van m?t chi?u nh?p kh?u m?i 100%.+ Áp su?t d?u t?i ?a = 300 kg/cm2+ L?u l??ng thông qua 130
lít/phút.+ ?ng th?y l?c + ?ng m?m lo?i t? 4 l?p b? thép.+ ?ng s?t dày 3 mm.+ Kh?p n?i, ??u n?i G?m các lo?i kh?p n?i, ??u n?i ch?u áp l?c cao, d?
dàng trong quá trình l?p ??t, b?o d??ng và s?a ch?a.+ Ch?t l??ng Zo?ng, ph?t, lòng xilanh, ty xilanh ???c nh?p kh?u, l?p ráp t?i Vi?t Nam. T?t c?
các xy-lanh ??u ???c ki?m tra và ??m b?o ch?u ???c áp su?t t?i ?a 250 kg/cm2Xy-lanh ép rác 02 chi?c - ???ng kính lòng xylanh 100 mm

???ng kính ty: 60 mm ,Xy-lanh cu?n rác 02 chi?c - ???ng kính lòng xylanh 100 mm

???ng kính ty: 60 mmXy-lanh máng xúc 02 chi?c - ???ng kính lòng xylanh 90 mm

???ng kính ty: 55-60 mmXy-lanh bàn ??y x? rác (Xy-lanh t?ng) - Xu?t x?: Italy, 01 cây.- Hãng s?n xu?t: Mondenflex ho?c t??ng ???ng- Model:
T60 / 85 / 100/ 140- Lo?i xi lanh: 4 t?ng tác ??ng 2 chi?u. - Áp su?t l?n nh?t: 180 kg/ cm2- Hành trình làm vi?c: 4050 (mm)- L?c ??y l?n nh?t: 20
t?n.H? th?ng truy?n ??ng Ngu?n ??ng l?c b?m Trích công su?t b?ng PTO và truy?n ??ng b?ng các ??ng

H? ?i?u khi?n ?i?u khi?n P.T.O Gài P.T.O b?ng ?i?n- khí nén, nút gài trên cabin

?i?u khi?n n?p rác ?i?u khi?n b?ng tay, ho?t ??ng thông qua c?n ?i?u khi?n c? khí

?i?u khi?n cu?n ép rác ?i?u khi?n b?ng tay có ch? ?? ga t? ??ng khi thao tác ph?n cu?n ép nh?m t?ng hi?u qu? làm vi?c

?i?u khi?n x? rác ?i?u khi?n b?ng tay, có khóa an toàn ho?t ??ng g?m 4 b??c: m? khóa và nâng thùng ép – ??y rác ra ngoài, rút bàn ép v? - h?
và khóa thùng ép

H? th?ng ?i?n trang b? & c?nh báo ?èn ch?p LED trên xe (tr??c – sau) 02 cái

?èn chi?u sáng v? trí công tác phía sau thùng ép 02 cái

?èn chi?u sáng hai bên hông thùng chuyên dùng 08 cái (M?i bên 04 cái)

H? th?ng ch?ng ch?y và ch?a n??c th?i Làm kín và ch?a n??c th?i Có k?t c?u làm kín khít ch?a và x? n??c th?i

Thùng ch?a n??c th?i d??i máng ép rác Th? tích ch?a: 500 lítV?t li?u: Thép Zam ch?ng an mòn d?y 2mm, vách d?y 5mm.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       3 / 3

http://www.tcpdf.org

