
Xe C?u: Xe t?i hino fc 5 t?n g?n c?u unic 344
 

    ?ánh giá: 5.0

xe tai hino fc 5 t?n g?n c?u unic 344 , gia xe cau hino fc unic 344 ,
xe cau 5 t?n hino, bán xe hino g?n c?u unic 5 t?n, xe t?i hino
FC9JLTC g?n c?u unic 344, 3 t?n 4 khúc, t?i tr?ng cho phép 5.2
t?n, Tông t?i tr?ng 11.000 kg. và t?i tr?ng b?n thân 5650 kg. Kích
th??c thùng hàng : 6080 x 2250 x 570 cm.

Chi ti?t s?n ph?m

Gi?i thi?u xe t?i hino fc 500 có g?n c?n c?u unic,, ???c s? d?ng là dòng xe c?u nhi?u nh?t vi?t nam hi?n nay: xe t?i hio fc9jltc g?n c?u unic 344. 3
t?n 4 khúc. 

- M?t dòng xe t?i HINO FC 6 T?n  ph? bi?n nh?t trong l?nh v?c xe t?i c?u t? hành t?i th? tr??ng Vi?t Nam, b?n b? v?i xe t?i Hino FC 5.2 t?n g?n
c?u Unic 3 t?n 4 khúc ???c thi?t k? ??p m?t, h??ng khách hàng ??n t?m cao m?i, các b? ph?n trên xe ???c c?u t?o hài hòa v?i nhau t?o nên m?t
chi?c xe c?u m?nh m? và ch?c ch?n .

-  xe có t?i tr?ng v?a phù h?p v?i nhi?u cung ???ng ? vi?t nam,

- xe ch?t l??ng nh?t vì ?? b?n b? m?nh m?, 

-c?u unic t? 3 ??n 5 t?n  có th? g?n lên xe tùy theo nhu c?u c?u hàng hóa,

- m?u mã ??p , thùng dà 6 mét, ch? ?? b?o hành b?o d??ng theo tiêu chu?n nh?t b?n.

- H? tr? ngân hàng vay t?i ?a 80-90% t?ng giá tr? c?a xe, uy tín nhanh chóng lãi xu?t th?p.

xe HINO FC9JLTC 5 t?n g?n C?u Unic V344 3 t?n ???c trang b? 2 chân g?i là chân tú tr??c c? l?n phía tr??c giúp t?ng ?? cân b?ng và kh? n?ng
ch?u l?c,ch?ng ???c s? nghiêp l?t khi xe c?u t?i tr?ng cao, thi?t k? t? v?t li?u chuy?n d?ng ?? c?ng c?c cao, c? c?u nâng h? th?y l?c ?? nén l?n,
v?n hành m?nh m? ngay c? khi c?u n?ng, ??u móc làm t? thép ?úc nguyên kh?i ch?c ch?n, s?i cáp l?n ch?u t?i, v?i nhi?u c?n ?i?u khi?n m?c
ho?t ??ng, t?ng tính linh ho?t.và v?n hành c?u êm ái và an toàn.

Xe Hino FC9JLTA thu?c phân khúc 500 Series v?i thi?t k? cabin khí ??ng h?c v?i d?ng m?t tr? cong giúp gi?m s?c c?n c?a không khí giúp ti?t
ki?m nhiên li?u h?n,G??ng chi?u h?u xe t?i c?u Hino FC9JLTA ???c g?n ngay trên c?a xe t?o góc nhìn r?ng, h?n ch? ?i?m mù.

N?i th?t xe t?i Hino g?n c?u làm hài lòng b?t k? khách hàng nào khi b??c vào bên trong, xe ???c thi?t k? khá r?ng rãi ??y ?? ti?n nghi giúp khách
hàng có th? d? dàng thu?n ti?n và tho?i mái nh?t khi di chuy?n trên ???ng.Các b? ph?n trên trên cabin xe ???c l?p ??t hài hòa v?i nhau, t?o cho
tài x? c?m giác tho?i máy và an toàn kh?e kho?n. 

N?i th?t xe t?i c?u HINO FC9JLSW Unic 344 3 t?n:

H? th?ng gi?i trí ??u CD, Radio, có trang b? 2 loa bên hông c?a, 02 H?c ?? cafe .

Thi?t k? trong không gian lái r?ng rãi ???c phân b? các nút ?i?u ch?nh h?p lí giúp ng??i lái d? dàng s? d?ng.

trang b? theo xe là 1 b? ?? ngh? cao c?p t? nh?t b?n.
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Ngo?i th?t xe  HINO FC9JLTC 6 T?N thi?t k? tinh t? chú tr?ng ??n kh? n?ng quan sát c?a ng??i lái,xu?t x? Nh?t B?n ?ang ???c ?a chu?ng m?nh
m? t?i th? tr??ng Vi?t Nam và th? gi?i ,model HINO 500 ?ây s?  là 1 trong nh?ng s?n ph?m c?c kì ch?t l??ng r?t nhi?u khách hàng ?ánh giá là
s?n ph?m hài lòng nh?t, cùng v?i t?i tr?ng c?u hàng có th? l?a ch?n  3 khúc ??n 5 khúc tùy vào ngu?n hàng hóa c?a khách hàng,bên c?nh ?ó v?i
chi?c xe này chúng tôi có th? ?áp ?ng ???c các lo?i c?u ??n t? th??ng hi?u nh?: c?u unic t? nh?t b?n,c?u tadano t? thái lan s?n xu?t,c?u soosan
t?i nhà máy hàn qu?c nh?ng lo?i c?u này có th? ?áp ?ng ???c cho khách hàng theo nhu c?u,

Trái tim chính c?a xe hino fc 5 t?n là ??ng c? s? d?ng nhiên li?u d?u Diesel JO5E-TE Euro4, công su?t c?c ??i 180/2800v/p

.H?p s? 6 s? ti?n 1 s? lui, ??ng t?c t? s? 1 ??n s? 6.

.??ng c? ???c trang b? turbo t?ng áp và intercooler làm mát khí n?p làm t?ng t?c ?? ??n c?, ti?t ki?m nhiên li?u cao. Bình nhiên li?u: 200L.,??ng
c? Euro 4 mang l?i xe ???c ho?t ??ng b?n b? h?n, ti?t ki?m ???c nhiên li?u h?n. Xe t?i Hino FC9JLTA ???c trang b? kh?i ??ng c? J05E-TE 4 k? 4
xi lanh th?ng hàng, turbo t?ng áp s?n sinh sông su?t c?c ??i 118 mã l?c t?i 2500 vòng/phút. K?t h?p v?i ??ng c? này là m?t b? truy?n ??ng m?nh
m? cung c?p cho xe t?i Hino 500 Series hi?u n?ng m?nh m? mà v?n ??t ???c l??ng khí th?i th?p và hi?u qu? tiêu hao nhiên li?u t?i ?u

Ly h?p: ??a khô, ma sát lò xo, d?n ??ng th?y l?c và tr? l?c khí nén.

L?p xe 8.25 – R16.
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- Thùng l?ng cho  xe t?i c?u hino 5 t?n g?n c?u unic,- Thùng xe ???c ?óng m?i 100% theo tiêu chu?n c?a c?c ??ng ki?m Vi?t Nam.

Kích th??c: 6080 x 2350 x 530mm

T?i tr?ng: 5.850 Kg

T?ng t?i: 11.000 Kg

B?ng hông: 07 b?ng ho?c 5 b?ng tùy theo phi?u t?ng th?i ?i?m.

?? dày sàn: Thép ph?ng dày 3mm, d?p lá me.

Vách hông: Thép ph?ng dày 2 ly.

?à d?c: Thép d?p ??nh hình dày 4 ly, U120 2 cây

?à ngang: Thép d?p ??nh hình dày 3 mm, U100 17 cây

C?u UNIC URV-343 S?c nâng c?u 3030, 3 t?n, 3 khúc nh?p kh?u 100% t? thái lan , unic 344 , co tem ch?ng nhân ch?t l??ng, các ???ng ?ng ??u
và cóc PTO ???C NH?P KH?U T? THÁI LAN

K?p chassis T? ??u nhíp c?u tr??c ??n ??u nhíp c?u sau , c?p ba l?p b?t ôc v?n bittee, c?p u10 và kèm theo U12 cho m?i ?o?n g?n c?u

---- THÔNG S? K? THU?T V? XE C?U HINO 5 T?N FC 9JLSW Unic 344 ----
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-Hãng s?n xu?t: HINO MOTOR

- Xu?t x?: Nh?t B?n Và Vi?t Nam

-T? tr?ng: 5250 kg

-Tr?ng t?i: 5850 kg

- T?ng tr?ng t?i: 11000 kg

-Chi?u dài c? s?: 4950 mm

-Kích th??c t?ng th?: 8660 x 2500 x 2960 mm

-Kích th??c thùng: 6080 x 2250 x 570/--- mm

-Dung tích xy lanh: 5123 cm3

-??ng c?: J05E-TE ??ng c? phun d?u ?i?n t? commenrail ,ti?t kiêm nhiên liêu tiêu chu?n khí th?i euro4. làm mát b?ng n??c v?i 4 xy lanh th?ng
hàng, turbo t?ng áp.Xe mang ??ng c? m?nh m?, ti?t ki?m nhiên li?u, khí th?i Euro4 ??t tiêu chu?n cao, ho?t ??ng máy b?n b? và êm m??t trong
su?t th?i gian di chuy?n và v?n hành an toàn .

-H?p s?: Hino 6 s? ti?n, 1 s? lùi; ??ng t?c t? s? 1 ??n s? 6

- H? th?ng phanh: Phanh d?u m?ch kép

- L?p xe: 8.25 - 16

- Ki?u ca bin: Hino ki?u l?t v?i c? c?u thanh xo?n và các thi?t b? khóa an toàn

- H? th?ng tr? l?c: Có

- Tiêu chu?n khí th?i: Euro 4

- Màu xe: Tùy Ch?n:Tr?ng, Xanh, Vang ??...

- Ph? ki?n kèm theo: L?p d? phòng, S? b?o hành, ?? ngh? s?a xe

- Tình tr?ng: M?i 100%

- B?o hành: 2 n?m 100.000 Km.

Liên h? ngay cho chúng tôi ?? ???c ch?m sóc va ph?c v?.  HOTLINE : 0918 182 154! 0902 30 32 77

Giá c? c?nh tranh nh?t th? tr??ng., Xe chính hãng . H? tr? mua xe tr? góp không lãi su?t ,. Gia công các lo?i thùng xe t?i, xe ben, xe chuyên
dùng vì có x??ng thùng riêng , H? tr? ??ng kí ??ng ki?m nhanh chóng, giao xe t?n n?i.
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- Thùng xe ???c ?óng m?i 100% theo tiêu chu?n c?a c?c ??ng ki?m Vi?t Nam.

1. Kh?i l??ng nâng l?n nh?t: 3030 Kg t?i 2,9 mét 2. Chi?u cao t?i ?a: 9 mét 81.

Bán kính làm vi?c: t? 0,7 mét ??n 10 mét .

Chi?u dài c?n: 3,75 ??n 10 mét.

Góc nâng c?n: t? 1 ?? ??n 78 ?? 6.

Góc quay c?n: 360 ??

– ?à d?c s?t ?úc U120;

?à ngang s?t ?úc U100 (17 cây ??n).

– Sàn s?t gân ch?ng tr??t  Lá me dày 3mm.

– Tr? b?ng s?t ?úc U140 (làm tr? s?ng) ??u gi?a cu?i ,.

– Khung vách tr??c dùng s?t ?úc U65.– 05 b?ng cao 400mm.

Khung x??ng b?ng dùng h?p []80x40x1,5mm và h?p [] 60x30x1,5 mm.

?p vách trong tole ph?ng dày 1.5mm.

– B?n l?, khóa b?ng s?t.

- Vè inox 430 dày 1.2mm.

– C?n hông s?t h?p []60x30x1,2mm, c?n sau s?t U100 s?n vàng ?en.

– 04 bát ch?ng xô b?ng s?t U100.– 08 bu-lông quang M16.

– Lót ?à d?c sát xi b?ng g? dày 30mm.

L?p ??t c?n c?u:B? trích công su?t (PTO): Nh?p m?i 100% t? thái lan, l?p t??ng thích v?i m?t bích h?p s?.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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