
Xe t?i hino: xe t?i hino FC9JNTC 6 t?n thùng b?o ôn composite 6m5
 

    ?ánh giá: 5.0

xe t?i 6 t?n thùng kín b?o ôn composite 6m5 hino FC9JNTC T?i
tr?ng cho phép ch? : 6 t?n./3 ng??i .(6000 kg) T?i tr?ng b?n thân
:2410 kg T?i tr?ng toàn b? : 11.000 kg. Xe thùng b?o ôn composite
tiêu chu?n ?ông l?nh inox. kích th??c thùng hàng : 6500 x 2160 x
2060/--- mm. Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 8555 x 2300 x
3240 mm.

Chi ti?t s?n ph?m

HINO FC9JLTC THÙNG ?ÔNG L?NH, THÔNG SÓ K? THU?T VÀ  HÌNH ?NH

Ô tô t?i b?o ôn ?ÔNG L?NH .

??u cabin l?n ki?u dáng bo tr?n hi?n ??i, b?t m?t , các thi?t k? li?n m?ch ,kính ch?n gió b?n l?n giúp d? dàng quan sát , và tho?i mái h?n, h?
th?ng ?èn xi nhan b?n l?n hai bên tr??c ??u ca bin ,

G??ng chi?u h?u :Thi?t k? g??ng chi?u h?u xe Hino FC9JLTC d?ng kép v?i di?n tích m?t g??ng l?n giúp tài x? quan sát rõ ràng. Ngoài ra, xe
???c tích h?p ?èn c?u giúp ?i?m nhìn t?t h?n. G??ng xe ???c ch? t?o b?ng ch?t li?u ??c bi?t nên có ?? trong su?t cao, ?? b?n l?n dù th??ng
xuyên ti?p xúc v?i môi tr??ng bên ngoài. Chân ?? và giá ?? r?t ch?c ch?n.

Logo hino l?n m? crom sáng bóng , sang tr?ng, xe thu?c dòng HINO t?m trung sereri 500,  h? th?ng c? ?èn pha k?t h?p ?èn s??ng mù ,?èn c?n ,
t?o thành 1 kh?i giúp cho t?ng c??ng v? ?ep, và s? m?nh m? c?a xe, LogoLogo xe ???c ??t ngay ng?n gi?a m?t galang và m? crom sáng bóng.
Tên th??ng hi?u và tên dòng xe ???c b? trí cân ??i 2 bên giúp t?ng quan thêm hài hoà.

L??i t?n nhi?t : L??t t?n nhi?t c?a xe Hino chính là b? ph?n ?? phân bi?t xe ??t chu?n khí th?i Euro2 và xe ??t chu?n khí th?i Euro4. V?i dòng s?n
ph?m m?i, l??i t?n nhi?t thi?t k? to h?n, chi?m di?n tích l?n h?n. Ngoài ra, ?ây còn là chi ti?t giúp xe t?ng s? h?m h? cùng m?nh m?.

 

C?n g?t n??c : C?n g?t n??c xe t?i Hino FC9JLTC ???c c?u t?o t? nh?a và cao su chuyên d?ng. C?n xe có thi?t k? g?p khúc giúp làm s?ch n??c
và b?i b?n trên kính ch?n gió m?t cách d? dàng.

N?i th?t thi?t k? gh? 3 ch? ng?i 2 gh? ph?  và 1 gh? tài, ?i?u ch?nh c? h?c, giúp cho tài xe l?a ch?n t? th? ng?i tho?i mái và êm ái nh?t.Xe t?i Hino
FC9JLTC?ông l?nh ???c b? trí 3 gh? ng?i b?c n? kèm dây an toàn. Gh? lái có th? tu? ch?nh v? trí theo s? thích. Màu s?c tr?m ?m v?a t?o c?m
giác n?i r?ng không gian v?a giúp d? dàng v? sinh.

Trang b? ??y ?? các thi?t b? : Radio , ?i?u hòa nhi?t ??, CD, M?i thu?c lá, h? th?ng ?èn tr?n , các công t?c ?i?u khi?n tích h?p , và h? thông ?i?u
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khi?n trung tâm g?n tài x?, giúp cho vi?c ?i?u khi?n d? dàng và thu?n ti?n,Taplo : Bên trên taplo xe t?i Hino thùng mui b?t ???c b? trí ??y ?? h?
th?ng phím và b?ng ?i?u khi?n. Kho?ng cách h?p lý thu?n ti?n cho tài x? khi thao tác. ??ng th?i cung c?p các thông tin quan tr?ng v? v?n t?c, t?c
?? quay, nhiên li?u hay các c?nh báo khi xe ho?t ??ng.

Vô l?ng : Vô l?ng xe t?i Hino FC9JLTC g?t gù và có tr? l?c lái. Nh? v?y xe có th? ?i?u khi?n ???c r?t d? dàng. Ngoài ra, ng??i dùng có có th? ?i?u
ch?nh chi?u cao và ?? nghiêng c?a vô l?ng sao cho tho?i mái nh?t

 ?i?u hoà ch?t l??ng Nh?t B?n giúp không khí trong xe luôn tho?i mái và d? ch?u.

H? th?ng gi?i trí FM, Radio cho âm thanh s?c nét, ch?t l??ng.

H?c ch?a ?? r?ng rãi, s?c ch?a l?n.

Châm thu?c, giá ?? c?c, s?c ?i?n tho?i…ti?n d?ng.

Thông s? chung:

Tr?ng l??ng b?n thân : 4805 kG

Phân b? : - C?u tr??c : 2375 kG

- C?u sau : 2430 kG

T?i tr?ng cho phép ch? : 6000 kG

S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i

Tr?ng l??ng toàn b? : 11000 kG

Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 8555 x 2300 x 3240 mm

Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 6500 x 2160 x 2060/--- mm

Kho?ng cách tr?c : 4990 mm

V?t bánh xe tr??c / sau : 1800/1660 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?: J05E-UA ,Lo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp ,Th? tích : 5123 cm3, Công
su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 132 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: 8.25 - 16 /8.25 - 16

H? th?ng phanh :Thành bên thùng hàng có b? trí c?a x?p, d? hàng

- Khi s? d?ng toàn b? th? tích thùng xe ?? chuyên ch? thì ch? ???c ch? các lo?i hàng hóa có kh?i l??ng riêng không v??t quá 207 kg/m3; 

Sàn inox 304 d?p sóng 1,5 ly  các option thùng bo khung sau thùng inox 304 2.5 ly d?p, tay khóa b?n l? inox 304.
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XE T?I THÙNG ?ÔNG L?NH HINO FC 9JLTC  - MÁY L?NH THERMAL MASTER /T3500-TM21 /Công su?t: 3700W /Xu?t x?: Hàn Qu?c /Ch?t
l??ng: M?i 100%/B?o hành: 12 tháng.

C?n hông  nhôm / inox  b?c composite , tay ?? c?n hông inox 304 . ?à nhôm hình ch? Z.

Lo?i thùng ?ÔNG
L?NH

Mode
l xe:

FC9JLTC

S? lo?i ch?ng
nh?n ch?t l??ng:

HINO FC9JLTC/DPT-
?LS.T3500 

T?i tr?ng hàng
hóa/ T?ng t?i:

6.000/11.000 (Kg)

Ki?ch th???c l?t
lòng thùng xe:

D x R x C =   6500 x 2160 x
2060 (mm)

STT CHI
TI?T

QUY CÁCH

1 ?à d?c ?à nhôm Z140
2 ?à

ngang
?à g?, âm trong sàn thùng

3 Sàn
thùng 

Composite dày 95mm Sàn
sóng inox 304, dày 1.5mm

4 Phía
ngoài
thùng

Nhôm V ?úc bao xung
quanh thùng

5 Vách
hông,
nóc, m?t
??u

Composite dày 70mm

6 Bo vách
m?t ??u

Composite

7 ?p thành
thùng
phía
trong

Nhôm V

8 Lo?i
thùng

2 c?a sau ,01 c?a hông.

9 H?
th?ng
?èn
thùng

Tiêu chu?n

10 Vè ch?n
bùn

Composite(02)

11 Khóa
c?a,b?n
l?

Nhôm ?úc, Inox dày

13 ??m lót
sát xi

Cao su b?

14 L? thoát
n??c

4 l?

15 C?n sau Inox
16 C?n

hông
Nhôm b?c composite

17 Trang N?p b?o v? b?u h?i: Inox
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b? theo
thùng

Thùng ?? ngh?: Inox
B?o v? bình ?i?n: Inox
 

MÁY L?NH THÙNG XE
1 THERMAL

MASTER
Xu?t x?: Hàn
Qu?c

2 Model:
T3500-TM21

Ch?t l??ng: M?i
100%

3 Công su?t:
3700W

B?o hành: 12
tháng

 

Các  thoát n??c g?m 4 l?,có van khóa,

sàn inox 304.cu?n mép lên 20 cm, rãnh thoát n??c và G ch?a n??c,
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