
Xe C?u: xe hino WU352 4.5 t?n g?n c?u unic unic 230 2 t?n 4 khúc
 

    ?ánh giá: 5.0

Xe t?i Hino WU352 4.5 t?n g?n c?u Unic 2.3 t?n URV233 T?i tr?ng
cho phép ch? : 3490 kG Tr?ng l??ng toàn b? : 7500 kG Kích th??c
xe (D x R x C) : 6820 x 1990 x 2620 mm Kích th??c lòng thùng
hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 4250 x 1850 x 400 (mm)

Chi ti?t s?n ph?m

Công ty chúng tôi chuyên cung c?p các dùng xe chuyên dùng , xe t?i
g?n c?u , t? các hãng hino, hyundai, isuzu,.... v?i hình th?c chuyên nghi?p và uy tín, v?i trách nhi?m và uy tín là
hàng ??u n? l?c h?t mình ?? cho ra các s?n ph?m t?t nh?t, ch?t l??ng nh?t, thi?t k? t? vân ?óng thùng, và h? tr? th?
t?c vay v?n ngân hàng nhanh chóng.

Xe c?n c?u Unic 2,3 t?n URV233:  là dòng s?n ph?m c?u dành cho xe t?i nh?. ???c s?n xu?t trên n?n tiêu chu?n “V-
Series” c?a UNIC Nh?t B?n, s?n ph?m có th? ho?t ??ng t?t v?i hi?u qu? cao nh?t và chi phí th?p nh?t.

c?u t? hành Unic UR-V233 là dòng s?n ph?m m?i nh?t, ?áp ?ng s?c nâng 2,3 t?n có th? l?p ??t trên nhi?u dòng xe
t?i nh? khác nhau nh?: Hino WU, Hino XZU, Kia K165, Hyundai H100m Hyundai HD65…

Thông s? k? thu?t xe c?u 2 t?n 3 khúc unic (UR- V233)
T?i tr?ng nâng t?i ?a: 2.330 kg t?i 1,70 m
Chi?u cao móc t?i ?a: 9,5 m (4 ?o?n)
Bán kính làm vi?c t?i ?a: 8,43 m (4 ?o?n)
Chi?u dài c?n t?i ?a: 8,60 m (4 ?o?n)
Các model: UR-V232 (2 ?o?n); UR-V233 (3 ?o?n); UR-V234 (4 ?o?n)

THÔNG S? XE T?I HINO WU352 G?N C?U UNIC U233 2.3 T?N

??ng c? Diesel 4 k?, 4 xy lanh th?ng hàng phun nhiên li?u và làm mát b?ng n??c :  Dung
tích xy lanh 4.009 cc,

Công su?t c?c ??i(JIS Gross) PS :130 (t?i 2.700vòng/phút)
Momen xo?n c?c ??i (JIS Gross) ,N.m 363 (t?i 1.800vòng/phút)
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T?c ?? t?i ?a 3.550 vòng/phút

H?p s? Model :M550

Lo?i 5 s? ??ng t?c t? s? 1 ??n s? 5

Thông s? chung: 
Tr?ng l??ng b?n thân : 3815 kG
Phân b? : – C?u tr??c : 2005 kG
– C?u sau : 1810 kG
T?i tr?ng cho phép ch? : 3490 kG
S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? : 7500 kG
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 6820 x 1990 x 2620 mm
Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) 4250 x 1850 x 400/— mm
Kho?ng cách tr?c : 4000 mm
V?t bánh xe tr??c / sau : 1455/1480 mm
S? tr?c : 2 
Công th?c bánh xe : 4 x 2 
Lo?i nhiên li?u : Diesel 
??ng c? : 
Nhãn hi?u ??ng c?: W04D-TR 
Lo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp 
Th? tích : 4009 cm3 
Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 92 kW/ 2700 v/ph 
L?p xe : 
S? l??ng l?p trên tr?c I/II/III/IV: 02/04/—/—/— 
L?p tr??c / sau: 7.50 – 16 /7.50 – 16 
H? th?ng phanh : 
Phanh tr??c /D?n ??ng : Tang tr?ng /Thu? l?c tr? l?c chân không 
Phanh sau /D?n ??ng : Tang tr?ng /Thu? l?c tr? l?c chân không 
Phanh tay /D?n ??ng : Tác ??ng lên h? th?ng truy?n l?c /C? khí 
H? th?ng lái : 
Ki?u h? th?ng lái /D?n ??ng : Tr?c vít – ê cu bi /C? khí có tr? l?c thu? l?c 
Ghi chú: C?n c?u th?y l?c nhãn hi?u UNIC model URV233 (spec: K) có s?c nâng l?n nh?t/t?m
v?i theo thi?t k? là 2330 kg/1,7 m và 530 kg/6,23 m (t?m v?i l?n nh?t); – Hàng n?m, gi?y ch?ng
nh?n này ???c xem xét ?ánh giá

1. S?n ph?m chính hãng ??m b?o ch?t l??ng b?o hành 12 tháng.
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3. H? tr? làm h? s? mua qua ngân hàng v?i lãi su?t th?p.
4. Nh?n h? tr? khách ??ng ký, ??ng ki?m xe.
5. B?o hành theo tiêu chu?n nhà s?n xu?t ??i v?i xe và ph?n chuyên dùng.
6. Có xe giao ngay,

7. H? tr? ngân hàng nhanh chóng ,t? l? vay h?n 80%, lãi xu?t th?p uy tín.
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