
Xe C?u: xe t?i hino FG8JPSB 8 t?n g?n c?u unic 344 4 khúc
 

    ?ánh giá: 5.0

xe t?i c?u hino fgjpsb 8 t?n g?n c?u unic 344 3 t?n 4 khúc.,giá xe t?i
c?u hino,bán xe c?u t? hành 8 t?n c?,bán xe c?u thùng 8 t?n,xe t?i
hino g?n c?u,xe tai gan cau,xe t?i c?u unic hino 8 t?n b?o hàng 2
n?m và 200,000 km, h? tr? vay ngân hàng t?i ?a. 90%

Chi ti?t s?n ph?m

Xe Hino 500 Series Model FG8JPSB ???c nh?p kh?u 100% t? nhà máy hino nhât b?n,
v?i uy tín và th??ng hi?u ch?t l??ng an toàn t? công ngh? nh?t b?n. luoon ??i m?i và thành công

Hino 500 Series Model FG8JPSB là dòng xe t?i ???c thi?t k? b?i công ngh? m?i nh?t c?a Hino Motors v?i h? th?ng 4 van. H? th?ng cao c?p này
không ch? nh?m m?c tiêu là gi?m m?c tiêu hao nhiên li?u mà còn ? ?? chính xác, ?? b?n công su?t l?n và khí x? s?ch.

??ng c? Diesel HINO J08E - UG (Euro 2) tuabin t?ng n?p và làm mát khí n?p,4 k?, 4 xilanh th?ng hàng, tuabin t?ng n?p, phun nhiên li?u tr?c
ti?p, làm mát b?ng n??c, ???ng kính xilanh/Hành trình piston 112 x 130mm,

Th? tích làm vi?c (cm3)  :7.684.
L?p xe : S? l??ng l?p trên tr?c I/II/III/IV: 02/04/---/---/---
L?p tr??c / sau: 10.00R20 /10.00R20

Công su?t l?n nh?t/t?c ?? quay  :  235 - (2.500 vòng/phút)  .

THÔNG S? XE T?I C?U HINO FG8JPSB G?N C?U UNIC 344

Thông s? chung:

Tr?ng l??ng b?n thân : 7255  kG

Phân b? : - C?u tr??c : 3805  kG

- C?u sau : 3450  kG

T?i tr?ng cho phép ch? : 7500  kG

S? ng??i cho phép ch? : 3  ng??i

Tr?ng l??ng toàn b? : 14950  kG
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Xe C?u: xe t?i hino FG8JPSB 8 t?n g?n c?u unic 344 4 khúc
 

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 9410 x 2500 x 3140  mm

Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 6330 x 2340 x 600/---  mm

C?n c?u th?y l?c nhãn hi?u UNIC model URV343 (Spec. K) có s?c nâng l?n nh?t/t?m v?i theo thi?t k? là 3030 kg/2,7 m và 680 kg/7,51 m (t?m
v?i l?n nh?t)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

