
Xe C?u: Xe t?i g?n c?u Hino fg 8 t?n c?u unic 
 

    Ch?a có ?ánh giá

xe t?i g?n c?u hino fg 8 t?n g?n c?u unic 344, giá xe t?i g?n c?u hino
8 t?n, hino fg 8 t?n g?n c?u 344

Chi ti?t s?n ph?m

Th?ng s? k? thu?t xe t?i Hino FG8JPSB/MN-TC g?n c?u UNIC UR-V555 nh?p kh?u Nh?t B?n, 

Nhãn hi?u : HINO FG8JPSB/MN-TC
Lo?i ph??ng ti?n : Ô tô t?i (có c?n c?u)
Xu?t x? : NH?T B?N
Tr?ng l??ng b?n thân : 8405 kg
Phân b? : - C?u tr??c : 4285 kg
- C?u sau : 4120 kg
T?i tr?ng cho phép ch? : 6500 kg
S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? : 15100 kg
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 9450 x 2500 x 3470 mm
Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 6410 x 2350 x 635 mm
Kho?ng cách tr?c : 5530 mm
V?t bánh xe tr??c / sau : 1920/1820 mm
S? tr?c : 2
Công th?c bánh xe : 4 x 2
Lo?i nhiên li?u : Diesel

??ng c? c?a xe t?i Hino FG8JPSB/MN-TC g?n c?u UNIC
Nhãn hi?u ??ng c?: J08E-UG
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 : 167 kW/ 2500 v/ph
L?p tr??c / sau: 10.00R20 /10.00R20
Phanh tr??c /D?n ??ng : Tang tr?ng /Khí nén - Th?y l?c
Phanh sau /D?n ??ng : Tang tr?ng /Khí nén - Th?y l?c
Phanh tay /D?n ??ng : Tác ??ng lên h? th?ng truy?n l?c /C? khí
Ki?u h? th?ng lái /D?n ??ng : Tr?c vit - 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 URV554 có s?c nâng l?n
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nh?t/t?m v?i theo thi?t k? là 5050 kg/2.2 m và 830 kg/10,6 m;
Thùng l?ng: Kích th??c l?t lòng thùng: 6.410x2.350x635 mm.

1. ?à d?c: s?t ?úc U140 dày 5mm
2. ?à ngang: s?t ?úc U100  dày 4mm
3. M?t sàn thùng: s?t ph?ng 3.5mm.
4. Vi?n sàn  s?t d?p hình dày 3.5mm.
5. 02 tr? tr??c, 02 tr? sau s?t ch?n U100 dày 5mm;  tr? gi?a  s?t ch?n U140 dày 5mm.
6. Khung bao b?ng s?t h?p 40x80x1.8mm, khung x??ng trong b?ng s?t h?p 30x60x1.5mm.
7. Thùng 1 vách Tole ph?ng dày 1.5mm
8. Tay khóa và b?n l? b?ng b?ng s?t xi m?
9. M?t d?ng thùng sau Cabin s?t ch?n U80 dày 3mm

10. Vè: inox 430 dày 1,5 mm.
11. C?n hông: s?t h?p 30x60x2mm s?n ?en vàng
12. 06 b? ?èn hông.

C?U UNIC UR-V555

Nh?p kh?u nguyên chi?c t? Nh?t B?n
B?o hành 12 tháng - M?I 100%
T?i tr?ng 5050kg t?i 2.2m -  04 khúc
Lo?i móc: d?n ??ng b?ng thu? l?c
Góc quay : 360 0 /2/1/vòng/phút
Không t?i cáp ph?
Tr?ng l??ng c?u 1.625kg (không g?m các ph?n l?p ??t khác)

H?p trích công su?t (PTO) - M?i 100% nh?p kh?u Thái Lan l?p t??ng thích h?p s? c?n c?u UNIC UR-V554

C?p s?t xi:

C?p trong m?t ?o?n t? phía sau ?uôi s?t xi ??n qua bát nhíp tr??c b?ng m?t l?p s?t ch?n dày 8 mm.
?i l?i ???ng ?ng d?u phanh, ???ng ?i?n, s?n l?i s?t xi…

L?p c?u:

C?p 02 cây V ch?n hình dày 10mm, dài 2,5m t?i v? trí l?p c?u. Liên k?t v?i s?t xi b?ng hàn táp vào s?t xi.
L?p ??t c?u, l?p 02 chân ch?ng tr??c c?a c?u.
L?p PTO, tr?c các ??ng b?m.

                       2 / 3



Xe C?u: Xe t?i g?n c?u Hino fg 8 t?n c?u unic 
 

D?u th?y l?c cho xylanh c?u.
Ki?m tra h? th?ng th?y l?c, ki?m tra k? thu?t và an toàn tr??c khi bàn giao
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