
Xe ben: xe ben hino FG8JJ7A 8 t?n 200kg 6.7 kh?i
 

    ?ánh giá: 5.0

xe ben hino FG 8 t?n 7 kh?i,Nhãn hi?u FG8JJ7A T?i tr?ng cho phép
: 8200 kg, / kh?i l??ng thùng chu?n 6.7 m3. T?ng tr?ng t?i : 16000
kg. Tr?ng l??ng b?n thân xe : 7.605 kg. Ty ben SAMMITR nh?p
kh?u thái lan ,s? lo?i KRM160C ,S?c nâng l?n nh?t 10 t?n, Góc
nâng t?i ?a : 50-60 ??. PTO : Cóc ben : Nh?p kh?u Nh?t b?n -??ng
b? theo xe chu?n.B?m Th?y l?c 57lits/phút Thùng xe thép ?úc
nguyên kh?i CT3 , Kích th??c chu?n: 4.400 x 2.180/1.840 x 700/550
mm, ?à doc Thép ?úc CT3 : U230 X 70 X 70 X 6mm. Vách thùng :
thép ?úc dày 4 ly. Sàn thùng : thép ?úc dày 5 ly.

Chi ti?t s?n ph?m

XE BEN HINO 8 T?N 7 KH?I FG8JJ7A Ô tô t?i (t? ??) EURO4.??NG C?P CH?T L??NG. 

Thông s? chung:

Tr?ng l??ng b?n thân : 7605 kG

Phân b? : - C?u tr??c : 3910 kG

- C?u sau : 3695 kG

T?i tr?ng cho phép ch? : 8200 kG (8 T?N)

S? ng??i cho phép ch? :3 ng??i

Tr?ng l??ng toàn b? : 16000 kG

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 6900 x 2500 x 2820 mm

Kho?ng cách tr?c : 4330 mm

V?t bánh xe tr??c / sau : 2050/1835 mm

S? tr?c : 2 -Công th?c bánh xe : 4 x 2

 Nhãn hi?u ??ng c?: J08E-WE, 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 : 191 kW/
2500 v/ph , L?p xe : S? l??ng l?p trên tr?c I/II/III/IV: 02/04/---/---/---

 L?p tr??c / sau: 11.00R20 /11.00R20

Kích th??c lòng thùng hàng: 4.400 x 2.180/1.840 x 700/550 mm; - H? th?ng th?y l?c d?n ??ng c? c?u nâng h? thùng hàng (6,7 m3); - Hàng n?m,
gi?y ch?ng nh?n này ???c xem xét ?ánh giá 

Xe ben Hino 8 T?n 2 FG8JJ7A 8T2 7 Kh?i ???c c?i ti?n l?p ráp b?i T?ng công ty Công nghi?p Ô tô HINO Vi?t Nam các linh ki?n nh?p kh?u trên
c? s? CKD và liên doanh gi?a T?p ?oàn Hino Motors Nh?t B?n (T?p ?oàn Sumitomo Nh?t B?n)  xây d?ng lên m?t th??ng hi?u Hino b?n v?ng nh?
hi?n nay.Dòng xe ???c m?nh danh là s?n ph?m siêu dài siêu b?n, siêu ti?t ki?m nhiên li?u x?ng danh là vua c?a nh?ng cung ???ng.

Xe t?i ben Hino FG8JJ7A – 8 t?n , Thùng Ben 7 Kh?i là s?n ph?m ???c phát tri?n th? hi?n rõ tinh th?n vì con ng??i và công ngh? tiên ti?n c?a
Hino v?i k?t qu? c?a quá trình th? nghi?m ti?n hành ? qu?c gia Vi?t nam ,và châu Á nói chung.

Ben FG Euro4  8 t?n có kh? n?ng ti?p t?c ti?n ??n là m?t ??i tác tin c?y ch?t l??ng hoàn h?o b?i h? th?ng h? tr? b?o hành d?ch v? uy tín sau bán
hàng và ?áp ?ng yêu c?u c?a khách hàng trong kh? n?ng t?t nh?t có th?.

H?p s? MF06S là h?p s? do chính HINO s?n xu?t, v?i h?p s? 6 ti?n 1 s? lùi ??ng t?c t? s? 2 ??n s? 6 giúp tài x? d? dàng ?i?u khi?n h?n an toàn
h?n khi l?u hành.

Xe ben hino 8 t?n s? d?ng h? th?ng phanh th?y l?c d?n ??ng khí nén m?ch kép, v?i h? th?ng lái lo?i tr?c vít ?ai ?c bi tu?n hoàn, tr? l?c th?y l?c
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toàn ph?n, v?i c?t tay lái có th? thay ??i ?? cao và góc nghiêng giúp tài x? có t? th? tho?i mái nh?t trong su?t quá trình ch?y xe

 NGO?I TH?T XE BEN HINO 8 T?N 2 FG8JJ7A 8T2 7 KH?I :

Nhìn t?ng quan xe ben Hino 8T2 – FG8JJ7A thi?t k? hoàn toàn m?i m? b?t m?t h?n v?i phiên b?n xe ben Hino FG Euro 2 trong phân khúc Hino
500 Series. Hino Motor v?n áp d?ng ngôn ng? thi?t k? khí ??ng h?c cho các dòng xe c?a hãng, Hino FG c?ng không ngo?i l?. Cabin Hino FG
d?ng m?t tr? cong n?i b?t v?i phong cách m?i giúp gi?m s?c c?n c?a không khí, giúp ti?t ki?m nhiên li?u. Xe ben Hino 8T2 có C?ng tr??c và l??i
t?n nhi?t ???c thi?t k? trang nhã v?i nhi?u khe thông gió làm mát ??ng c?. Góc nhìn t? cabin l?n t?o góc quan sát t?i ?u, H? th?ng ?èn xinhan có
ki?u dáng hi?n ??i. C?a kính c?n gió phía tr??c r?ng h?n giúp t?ng góc nhìn r?ng h?n cho ng??i lái. Cabin v?i ?? c?ng cao v?i gân ch?u l?c ?
cách c?a t?o kho?ng an toàn cho ng??i lái. Cabin ?ôi ki?u l?t v?i c? c?u thanh xo?n và các thi?t b? khóa an toàn. Thi?t k? c?a kính phía tr??c và
c?a s? hai bên r?ng, các g??ng chi?u h?u l?n phía ngoài l?n giúp lái xe quan sát t?i ?a. H? th?ng ?èn pha halogen k?t h?p v?i ?èn s??ng mù g?n
trên b? ph?n c?n va ??p giúp t?ng ?? an toàn cho vi?c lái xe ban ?êm.

 N?I TH?T XE BEN HINO 8 T?N 2 FG8JJ7A 8T2 7 KH?I : 1. Không gian cabin r?ng rãi, ??c bi?t gh? ng?i có th? di chuy?n lên xu?ng trai ph?i
sao cho phù h?p v?i ng??i lái, Vô l?ng g?t gù, có radio và CD, ??ng h? hi?n th? ???c thi?t k? ??n gi?n d? ??c. không gian bên trong cabin Hino
FG r?ng r?i tho?i mái cho 3 ng??i ng?i, n?i th?t ti?n nghi, vi?c b? trí b?ng ??ng h?, công t?c ?i?u khi?n h?p lý tr??c vô l?ng giúp ng??i lái v?n hành
tho?i mái và gi?m m?t m?i trong các chuy?n ?i. Gh? tài x? có th? ?i?u ch?nh lên xu?ng trái ph?i giúp cho ng??i lái c?m giác tho?i mái nh?t trong
su?t hành trình. Vô l?ng tr? l?c có th? d? dàng ?i?u ch?nh ?? nghiêng,lên xu?ng giúp ng??i lái có ???c v? trí lái t?t nh?t. N?i th?t bên trong c?a Xe
ben Hino 8T2 là khá hoàn h?o khi s? d?ng trang thi?t b? n?i th?t ??y ?? và sang tr?ng bao g?m máy l?nh cabin, c?a s? ?i?n, CD/Radio ch?t
l??ng cao, g?t tàn thu?c, c?ng s?c ?i?n tho?i, v?i b? trí 3 ch? ng?i…

C?U T?O XE XE HINO BEN 8T2  :S?t si B?ng thép nguyên thanh không n?i, Ph?n tr??c c?a chassi ???c gia c? thêm 32 cm chassi ph?, có ?inh
tán tr? phía trên khung chassi, thanh n?i ???c c?i ti?n ch?u l?c t?t h?n; H? th?ng treo có van thi?t k? m?i, t?i tr?ng phân b? ??u h?n, giúp v?n
hành êm và ?n ??nh; B? gi?m ch?n c?u t?o ki?u tr?c c?ng tác ??ng ??n giúp gi?m ch?n hi?u qu? h?n tho?i mái d? ch?u h?n; H? th?ng phanh
hi?n ??i di?u khi?n b?ng khí nén tr? l?c chân không giúp hi?u qu? phanh t?t h?n; Ngoài h? th?ng phanh chính còn trang b? thêm phanh ??,
phanh x?. ??ng c? ???c ch? t?o v?i công ngh? hi?n ??i công su?t l?n moomen xo?n cao ngay c? khi t?c ?? còn th?p,ti?t ki?m nhiên liêu, tiêu
chu?n khí th?i Euro 4 thân thiên v?i môi tr??ng; ??ng c? ???c trang b? TURBO t?ng áp và intercooler làm mát khí n?p giúp cho ??ng c? ho?t
??ng t?t h?n d? kh?i ??ng h?n, ti?t ki?m nhiên li?u.
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