
Xe t?i hino: xe hino FG8JPSL thùng dài mui bat 8 t?n.
 

    Ch?a có ?ánh giá

xe hino FG8JPSL 8 t?n thùng dài mui b?t. t?i tr?ng 8 t?n thùng dài
8m6 , ch?t l??ng nh?p kh?u 100% ,b?o hành 2 n?m và 100.000km ,
nhi?u ch? ?? ?u ?ãi và b?o hành chính hãng. h? tr? vay tr? góp 80%
t?ng giá tr? c?a xe ,lãi xu?t th?p , không th? ch?p , nhanh chóng uy
tín ,

Chi ti?t s?n ph?m

xin kính chào quý khách , c?m ?n quý khách ?ã quan tâm ??n s?n ph?m c?a chúng tôi, xin kính chúc quý khách s?c kh?e, thành công , và vui
v?.

s?n ph?m xe hino FG 8 t?n thùng mui b?t dài, là dòng xe có ch?t l??ng , ???c nh?p kh?u 100% t? nhà máy hino nh?t b?n ,mang nhãn hi?u
:HINO FG8JPSL ,

thông s? k? thu?t xe FG 8t thung b?t . 

Tr?ng l??ng b?n thân 7505 kG
Phân b? : - C?u tr??c 3245 kG
- C?u sau: 4260 kG
T?i tr?ng cho phép ch? 8,250 kG
S? ng??i cho phép ch? 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? : 15100 kG
 thông s? thùng mui b?t.

 

Kích th??c xe :Dài x R?ng x Cao: 10940 x 2500 x 4000 mm
Kích th??c lòng thùng hàng: 8750 x 2350 x 2600 mm
Chi?u dài c? s?: 6465 mm
V?t bánh xe tr??c / sau 1920/1820 mm
S? tr?c: 2  
Công th?c bánh xe: 4 x 2  
Lo?i nhiên li?u: Diesel  
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Xe t?i hino: xe hino FG8JPSL thùng dài mui bat 8 t?n.
 

??ng c? : hino  
Nhãn hi?u ??ng c?: J08E-UG
Lo?i ??ng c?: 4 k?, 6 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp
Th? tích: 7684 cm3
Công su?t l?n nh?t /t?c ??
quay                                                                        

167 kW/ 2500 v/ph

L?p xe :  
L?p tr??c / sau: 10.00 R20 /10.00 R20
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