
Xe C?u: Xe t?i c?u isuzu 6.2 t?n g?n c?u unic
 

    ?ánh giá: 5.0

isuzu thung lung gan cau UNIC V343 3.5 tan

Chi ti?t s?n ph?m

Gi?i thi?u xe t?i ISUZU FRR90N 6.2 t?n thùng l?ng g?n c?u UNIC V343_3,5 t?n ?o?n M?i 100% do Nh?t B?n s?n xu?t

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao: 8.390 x 2.180 x 2.510 (mm)
Kích th??c thùng : 6.590 x 2.270 x 760 (mm)
Tr?ng l??ng b?n thân : 3.120 kg
Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép : 6.100 kg
S? ng??i cho phép ch? : 2 ng??i
Kh?i l??ng toàn b? theo thi?t k?: 10.400 kg
Công th?c bánh xe: 4 x 2
Ki?u ??ng c?: 4HK1-E2R, D-core
Th? tích làm vi?c: 5.193 cm2

Công su?t l?n nh?t: 190kw/2.600 vòng/phút
Lo?i nhiên li?u: Diesel
C? l?p : 8.25-16-14PR

??ng c?: 4HK1-E2R, Turbo, DIESEL 4 k?,4 xilanh th?ng hàng,dung tích xilanh 5.193 cc,làm mát b?ng n??c, EURO II.

H? th?ng treo : tr??c/sau: Lá nhíp h?p kim bán nguy?t và ?ng gi?m ch?n th?y l?c tác d?ng hai chi?u,thi?t k? ?? gi?m t?i ?a các rung ??ng và có
?? b?n cao,ch?u ???c t?i tr?ng l?n.

H? th?ng phanh : Tr??c ??a t?n nhi?t,sau có tr? l?c chân không.

Trang bi? : 
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Xe C?u: Xe t?i c?u isuzu 6.2 t?n g?n c?u unic
 

G??ng chi?u h?u to, b? t?n nhi?t nh?t
Tay lái tr? l?c, khóa trung tâm, t?m che n?ng
H? th?ng ?i?u hòa
Radio/Cassette

Xu?t x??ng 2016

Thùng g?n lên xe 

Kích th??c thùng : 6.590 x 2.270 x 760 (mm)

Kích th??c thùng : 5.890 x 2.270 x 760 (mm)(sau khi g?n c?u)

1.Sàn thùng:

 ?à d?c thép ?úc U140mm

?à ngang thép ?úc U 120mm

Sàn thùng thép t?m d = 3,5mm ph?ng

Bát k?p thùng thép ?úc U80mm

2.Khung thùng:

Tr? thùng thép ?úc U160mm (Tr? chính U = 160, g?m 8 tr? chính, các tr? chính bao 2 ?à ngang)

Khung x??ng thép h?p 80x40mm

3.B?ng + c?a sau:

B?n l? + tay khóa b?ng inox ( b?n l? thép dày, b?n r?ng)

4.Vách thùng

Vách ngoài: d?p song day 2,5ly

5.Vè + b?o h? hông:

Vè Inox d=1,2mm cung tròn

B?o h? hông thép h?p 60x30mm

6. ?èn thùng 06 b? ?ôi.

C?u UNIC V343_3,5 t?n ?o?n M?i 100% do nh?t b?n s?n xu?t

- Kh?i l??ng nâng t?i ?a : 3.000kg. -8.000kg

- Bán kính làm vi?c : 0,65 t?i 7.10m

- chi?u dài c?n Min. 3,31m to Max. 81O m

- T?c ?? thu c?n 11,5m / 35 giây
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- t?c ?? nâng t?i ?a : 2,5 {/phút}

 -  S? c?n 3 ?o?n

- Xy-lanh th?y l?c chính 01 xy-lanh, cân b?ng th?y

- Góc nâng / t?c ?? 1o to 78o / 15 giây

- Chân ch?ng 02 chân, ?i?u khi?n ra, vào: b?ng c? khí - lên, xu?ng

  th?y l?c

- Góc xoay liên t?c 360o

- L?p vào xe có t?ng tr?ng t?i t? 3.000kg ??n 15.000kg

B?o hành c?u 12 tháng

B?o hành xe : 02 n?m ho?c 80.000 km (Tùy theo ?i?u ki?n nào t?i tr??c), t?i trung tâm b?o hành ho?c các ??i lý c?a ISUZU- trên Toàn Qu?c.
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