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    ?ánh giá: 5.0

xe t?i hino FL8JW7A thùng mui b?t dài 9m4, T?i tr?ng cho phép ch?
: 14900 kG S? ng??i cho phép ch? :3 ng??i Tr?ng l??ng toàn b? :
24000 kG xe ???c b?o hành 3 n?m và theo tiêu chu?n c?u nhà s?n
xu?t.

Chi ti?t s?n ph?m

HINO FL8JW7A-M/DPT-MB

Thông s? chung:

Tr?ng l??ng b?n thân : 9505 kG

Phân b? : - C?u tr??c : 3745 kG

- C?u sau : 5760 kG

T?i tr?ng cho phép ch? : 14300 kG

S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i

Tr?ng l??ng toàn b? : 24000 kG

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 11630 x 2500 x 3600 mm

Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 9400 x 2345 x 770/2150 mm

Công th?c bánh xe : 6 x 2 ,3 chân 2 c?u th?t

Lo?i nhiên li?u : Diesel , ??ng c? : J08E-WD ,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 : 206 kW/ 2500 v/ph

L?p xe :11.00R20 /11.00R20

 Hino hi?n ?ang là m?t trong nh?ng dòng xe không ch? n?i ti?ng t?i th? tr??ng Nh?t B?n mà còn ?ang r?t ???c ?a chu?ng t?i Vi?t Nam. N?i b?t
trong phân khúc xe t?i n?ng ph?i nói ??n dòng xe t?i Hino 15 t?n, xe t?i Hino 16 t?n v?i kh? n?ng v?n hành v??t tr?i, ??ng c? m?nh m?, ki?u dáng
??p m?t ???c l?p ráp theo dây chuy?n công ngh? hi?n ??i ???c nh?p kh?u linh ki?n 100%. Có th? nói dòng xe này là m?t trong nh?ng dòng xe
bán ch?y c?a nhà máy Hino và ???c phân ph?i r?ng rãi trên kh?p các ??i lý trong c? n??c. Hino luôn không ng?ng hoàn thi?n mình ?? mang ??n
cho ng??i s? d?ng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng nh?t.

- Thu?c phân khúc dòng xe t?i n?ng, xe t?i Hino 15 t?n ?ang có nhi?u quy cách ?óng thùng khác nhau nh?m ?áp ?ng ???c nhu c?u ?a d?ng c?a
nhi?u khách hàng hi?n nay. Xe có thùng b?t, thùng kín, thùng l?ng hay b?o ôn … ???c ?óng theo tiêu chu?n c?a C?c ??ng ki?m và có phi?u xu?t
x??ng v?i 02 n?m l?u hành.

- Xe t?i Hino 15 t?n ???c nhi?u khách hàng l?a ch?n b?i ch?t l??ng v??t tr?i, xe s? h?u ??ng c? m?nh m? ho?t ??ng ?n ??nh v?i ?? b?n cao, ít khi
b? h? h?ng v?t. Tuy nhiên v?i giá thành t??ng ??i cao thì c?ng khi?n cho nh?ng khách hàng có v?n ??u t? th?p khá e dè. Giá c?a xe t?i Hino
???c ?ánh giá là cao h?n so v?i các dòng xe l?p ráp trong n??c và các dòng xe Trung Qu?c. Hi?n nay, xe t?i Hino 15 t?n ?ang ???c b?o hành
trên toàn qu?c v?i h? th?ng ??i lý tr?i dài t? B?c vào Nam, b?n có th? ??n b?t kì ??i lý nào g?n nh?t ?? ki?m tra, b?o hành và b?o d??ng chi?c xe
c?a mình. Ph? tùng xe t?i Hino c?ng ???c cung c?p ??y ?? t?i các ??i lý, ??m b?o chi?c xe c?a b?n s? ???c x? lý nhanh nh?t khi có s? c?, tránh
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gât thi?t h?i v? kinh t? c?ng nh? công vi?c kinh doanh c?a b?n.

- Dòng xe t?i Hino 15 t?n ???c bán t?i Th? Gi?i Xe T?i v?i m?c giá c?nh tranh cùng nhi?u ph?n quá có giá tr?. Là m?t trong nh?ng ??i lý uy tín
nh?t c?a Hino t?i khu v?c mi?n Nam, chúng tôi cam k?t mang ??n cho khách hàng các s?n ph?m chính hãng v?i ch?t l??ng t?t nh?t. Bên c?nh ?ó
chúng tôi luôn h? tr? h?t mình v? các chính sách mua hàng tr? góp, hoàn t?t nhanh chóng m?i th? t?c, giao xe t?n n?i.

 

Thông s? chung :

- Tr?ng l??ng b?n thân: 8855 kg

- Phân b? :

- C?u tr??c: 3325 kg

- C?u sau: 5530 kg

- T?i tr?ng cho phép ch?: 14900 kg

- S? ng??i cho phép ch?: 3 ng??i

- Tr?ng l??ng toàn b?: 24000 kg

- Kích th??c xe: Dài x R?ng x Cao: 11400 x 2500 x 3550 mm

- Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc): 9250 x 2345 x 775/2150 mm

- Kho?ng cách tr?c: - V?t bánh xe tr??c / sau: 1925/1855 mm - S? tr?c: 3 - Công th?c bánh xe: 6 x 2

- Lo?i nhiên li?u: Diesel ??ng c? - Nhãn hi?u ??ng c?: J08E-UF - 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: 184 kW/ 2500 v/ph

L?p xe - S? l??ng l?p trên tr?c I/II/III/IV: 02/04/04/---/--- - L?p tr??c / sau: 11.00 R20 /11.00 R20
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- Quy cách ?óng thùng: Kích th??c l?t lòng thùng: 9250 x 2345 x 775/2150 --- mm

T?i tr?ng sau khi ?óng thùng: 14900 kg

?à d?c: thép CT3 U ?úc 140 dày 4 mm 2 cây

?à ngang: thép CT3 U ?úc 100 dày 3.5 mm 17 cây

Tôn sàn: thép CT3 dày 3 mm

Vi?n sàn: thép CT3 dày 2.5 mm ch?n ??nh hình

Tr? b?ng thùng: thép CT3 U ?úc 120 dày 4mm

S? l??ng b?ng: 06 b?ng hông, 01 b?ng sau

Khung x??ng thùng: thép CT3 h?p vuông 40 x40 dày 1.2 mm

Vách ngoài: inox 430 dày 0.4 mm ch?n sóng

Vách trong: tôn m? k?m ph?ng, dày 0.4 mm

X??ng khung c?a: thép CT3 40 x 20

?p trong c?a: tôn k?m dày 0.6 mm

?p ngoài c?a: thép CT3 dày 0.6 mm ch?n sóng Ron làm kín: cao su

Vè sau: inox 430 Dày 1.5 mm ch?n ??nh hình

C?n hông, c?n sau: thép CT3 80 x 40 s?n ch?ng g?

Bulong quang: thép ???ng kính 16 mm, 6 b? Bát ch?ng xô: thép CT3 4 b?

?èn xin nhan bên hông thùng: 6 b? B?n l? c?a: inox 03 cái/ 1 c?a

Tay khóa c?a: inox Khung bao ?èn: thép CT3 Thùng có phi?u Xu?t x??ng do C?c ??ng Ki?m c?p, ??ng ki?m l?n ??u có giá tr? l?u hành 02 n?m
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