
Xe t?i hino: xe t?i hino FC9JJTC 6800 kg thùng mui b?t 5m6
 

    ?ánh giá: 5.0

xe hino 6,8 t?n FC9JJTC Thùng mui b?t nhôm dài 5,6 mét là dòng
xe nh?p kh?u linh ki?n CKD l?p ráp 3 c?c t?i nhà máy hino vi?t nam.
Kích th??c t?ng th? :7550 x 2420 x 3250 mm . Kích th??c lòng
thùng hàng : 5600 x 2280 x 770/2060 mm. Xe ???c b?o hành 3 n?m
và không gi?i h?n km. theo tiêu chu?n b?o hành và quy ??nh c?a
nhà máy hino.

Chi ti?t s?n ph?m

HINO FC9JJTC/DPT-MB thùng mui b?t 5m6 t?i tr?ng hino cho phép ch? 6800kg.

Thông s? chung: Tr?ng l??ng b?n thân : 4005 kG

Phân b? : - C?u tr??c : 2195 kG - C?u sau : 1810 kG

T?i tr?ng cho phép ch? : 6800 kG

S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i

Tr?ng l??ng toàn b? : 11000 kG

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 7550 x 2420 x 3250 mm

Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 5600 x 2280 x 770/2060 mm

Kho?ng cách tr?c : 4350 mm

V?t bánh xe tr??c / sau : 1800/1660 mm

S? tr?c : 2 Công th?c bánh xe : 4 x 2

Lo?i nhiên li?u : Diesel ,??ng c? : J05E-UALo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp, Th? tích : 5123 cm3

Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 132 kW/ 2500 v/ph, 

Thông s? thùng xe : 
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Xe t?i hino: xe t?i hino FC9JJTC 6800 kg thùng mui b?t 5m6
 

 Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 5600 x 2280 x 770/2060 mm

?à d?c /?à ngang : CT3/INOX U120/CT3 VÀ U100 CT3 HO?C NHÔM.

Tr? và cu?i ho?c Tr? gi?a : U100  ,U 140 ,U100  s?t CT3 /inox .

Khung xuong thùng trên b?ng s?t : CT3 /INOX h?p 40 x40 x 1.4 ly.

Sàn thùng inox ho?c s?t CT3 Ph?ng 3ly, d?p song inox 1,4 ly.

Khung bao sàn : thép CT3 Ch?n hình 3 ly. 

Khung x??ng v? sau : CT3/Inox H?p 20x 40 x 1,4 ly.

C?n hông  INOX H?p 40 x 80 x 1.4 mm.

Kèo k?m phi 27.

?èn thùng ?èn hông LED THEO XE, quy chu?n ?? ngh? theo xe ??y ?? .
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