
Xe C?u: HINO FC9JLSW G?n c?u unic 3 t?n 4 khuc
 

    Ch?a có ?ánh giá

xe hino 5 tan gan cau , hino fc g?n câu ,xe c?u hino fc , gia xe c?u
hino 5 t?n, gia xe cau hino fc, hino gan cau unic gan cau, xe gan
cau hino chat luong, xe t?i c?u hino 5 t?n,giá xe t?i c?u hino,xe tai
cau hino,xe t?i c?u ?ã qua s? d?ng,xe t?i hino g?n c?u,gia xe cau
hino,xe t?i c?u 5 t?n c? , gia xe tai cau hino,HINO FC9JLSW G?n
c?u unic 3 t?n 4 khúc t?i tr?ng 5 t?n. Linh ki?n nh?p kh?u CKD t?
Nh?t b?n , Nhà máy ô tô HINO VI?T NAM l?p ráp m?i 100%, xu?t
x??ng 2017 B?o hành 2 n?m và 100.000 km.

Chi ti?t s?n ph?m

 THÔNG S? XE C?U HINO FC

??c tính k? thu?t

Linh ki?n nh?p kh?u CKD t? Nh?t b?n , Nhà máy ô tô HINO VI?T NAM l?p ráp m?i 100%, xu?t x??ng 2017??ng c? J05E-TE , 04 máy th?ng
hàng,Dung tích xi-lanh 5123 cc.Công su?t c?c ??i: 118 kW/ 2500 v/ph, H?p s?: Ki?u c? khí, 6 s? ti?n, 1 s? lùi; d?n ??ng c? khí,? Tay lái tr? l?c,
?i?u ch?nh ?? nghiêngKính c?a ch?nh ?i?nCh?a bao có máy l?nh.

Trang thi?t b? theo tiêu chu?n

?èn tr?n, m?i thu?c lá01 kính h?u trong cabin & 02 kính h?u ngoài.01 bánh xe d? phòng, 01 b? ?? ngh? tiêu chu?nRadio catset.H? th?ng phanh:
Tr??c ??a t?n nhi?t, sau th?y l?c 2 dòng, tr? l?c chân không. C? c?u phanh lo?i tang tr?ng.H? th?ng lái: Tr?c vít ecu bi, tr? l?c th?y l?c. H? th?ng
treo : Ph? thu?c, nhíp lá, gi?m ch?n thu? l?c.

Tr?ng l??ng (kg).

Tr?ng l??ng b?n thân:   5255 kg

Tr?ng l??ng toàn b?  :  10400 kg

T?i tr?ng thi?t k?      :  4950 kg

THÔNG S? :Chi?u dài c? s? : 4990 mm, L?p xe: 8.25 - 16 /8.25 – 16.

Thùng: Quy cách thùng l?ng g?n c?u

Thùng l?ng : Kích th??c t?ng th? : 8700 x 2500 x 3000 mm

- Kích th??c l?t lòng : 6100 x 2350 x 550 mm + Cao su b? lót ?à d?c thùng d=15mm- ?à d?c U120 4mm 2 cây. ?à ngang U100 4 mm 16
cây- Sàn ph?ng 3 ly 

- Khung b?ng : U140 ?úc Tr? ??ng : U140 ?úc- Vách thùng tole 1,2 ly

- Khóa b?n l? s?t s?n/Vè Inox C?n hông c?n sau s?t s?nGia c? chassi t? máy ?o?n g?n c?u thép U6 Ly ch?y su?t ra sau ?uôi thùng 
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PTO ( b? trích công su?t, l?y công su?t máy t?o th?y l?c ch?y c?u .- Th?i gian giao xe: 15 ngày k? t? ngày ??t c?c v?i ?i?u ki?n bên B
ph?i thanh toán toàn b? 100% s? ti?n giá tr? c?a H?p ??ng nh? ?ã ký. ??a ?i?m giao xe : T?i Bên B- Khuy?n mãi : Máy l?nh : 10 tri?u
??ng/ B? ??nh v? GPS/ Phù Hi?u vân t?i.- 100 lít d?u theo xe.

C?U T? HÀNH UNIC 5 T?N 4 ?O?N URV 554 M?I 100@ HO?C c? ,b?o hành .Kh?i l??ng nâng l?n nh?t: 5050 Kg t?i 2,5 mét, Chi?u cao t?i ?a:
12.7 mmét, Bán kính làm vi?c: t? 0.74 – 10.7 m  , Chi?u dài c?n: 3.78 - 13.38 mét,, Góc nâng c?n: t? 1 ?? ??n 78 ?? , Góc quay c?n: 360 ??

Ph??ng th?c thanh toán

L?n 1 : ??t c?c 30% giá tr? h?p ??ng ?? bên Bán ti?n hành ?óng thùng, ra h? s? xe

L?n2 : Tr??c khi ??ng kí ??ng ki?m, bên Mua thanh toán 50% giá tr? H?p ??ng ?? bên bán ti?n hành ??ng kí ??ng ki?m xe

L?n 3 : Bên Mua thanh toán n?t ph?n ti?n còn l?i ?? bên bán bàn giao xe và gi?y t? liên quan

H? s? và gi?y t? liên quan.

Cavet xe 5- Hóa ??n V.A.T bên bán xu?t cho bên mua
S? ??ng ki?m 6- Hóa ??n l? Phí tr??c b?
B?o hi?m TNDS 7- Hóa ??n phí b?o trì ???ng b? .
Tem ??ng ki?m + tem b?o trì ???ng b? 8- Hóa ??n ??ng ki?m

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

