
Xe t?i hino: xe t?i hino xzu650l 2 t?n thùng ?ông l?nh 
 

    ?ánh giá: 5.0

xe t?i ?ông l?nh 1.5 t?n XZU650L s? d?ng máy l?nh THERMAL
MASTER T2500. - Kích th??c lòng thùng : 4250 x 1720 x 1770
(mm). - T?i tr?ng ch? hàng sau khi gác thùng: 1.450 Kg - T?ng tr?ng
t?i: 4.875 kg -T?i tr?ng b?n thân xe và thùng : 3295 kg.

Chi ti?t s?n ph?m

XE N?N HINO XZU650L E4:- Chassis và Cabin m?i 100%, xu?t x??ng n?m 2020, ??t tiêu chu?n Euro 4. nh?p kh?u linh ki?n  100% t? nhà máy
HINO nh?t b?n ,l?p ráp t?i nhà máy hino vi?t nam.

- T?ng tr?ng t?i: 4.875kg

- Kích th??c xe: 6100 x 1860 x 2850 mm

- ??ng c? lo?i: N04C-VC EURO 4- Công su?t c?c ??i: 136 PS, phun d?u ?i?n t? commentrail ti?t ki?m nhiên li?u. m?nh m? ,an toàn và b?n b?

- L?p xe: 7.00 -16

- B?o d??ng: Xe t?i Hino ???c b?o hành: 3 n?m và không gi?i h?n km, t?i tr?m d?ch v? ?y quy?n c?a nhà máy HINO ?? ???c h??ng ch? ?? b?o
hành c?a nhà s?n xu?t k? t? ngày giao hàng.

THÙNG ?ÔNG L?NH: 

- Kích th??c lòng thùng : 4250 x 1720 x 1770 (mm).

- T?i tr?ng ch? hàng sau khi gác thùng: 1.450 Kg

- ( H? s? thùng do C?c ??ng Ki?m Vi?t Nam duy?t và c?p phép l?u hành 24 tháng) - Thông s? k? thu?t theo file ?ính kèm ,

MÁY L?NH THERMARTER T2500, Ch?t l??ng m?i 100% , Xu?t x?: Hàn Qu?c, Lo?i ga: 404,  Nhi?t ?? làm l?nh: -18oC. Bình ng?ng (cu?n dây:
?ng ??ng & vây nhôm),Thi?t b? bay h?i m?ng (cu?n dây: ?ng ??ng & vây nhôm), B? ?i?u khi?n- Ki?m soát vi x? lý / ho?t ??ng d? dàng và không
có l?i.,  Máy nén- TM16 (dung tích: 163cc / 6 xi lanh)*, Công su?t làm l?nh T-2500 ? nhi?t ?? 30oC v?i 2400RPM (Tr? l?i không khí cho thi?t b?
bay h?i).
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  - 2500H: Ch?c n?ng s??i ?m tùy ch?n T-2500SE (B? ng?ng t? tích h?p theo ??n v?) (lo?i van ?i?n t? & lo?i van 4 chi?u)

MÁY L?NH THERMAL MASTER T2500- T-2500 là m?t ??n v? cung c?p ??ng c? xe t?i cho xe t?i c? trung bình. Kéo xu?ng nhanh h?n. , Lu?ng
khí cao , Kh? n?ng làm mát cao h?n , Thích h?p cho các ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t.

 

V?n hành
???ng b?

(R134A) (R404A)

0oC  4430W
-20 oC  2335
Phí môi ch?t
l?nh

 1,8 Kg

Rã ?ông: Rã ?ông khí nóng t? ??ng

??C TÍNH K? THU?T
Lo?i xe XZU650L-HB

MMN3/?PT-
?LS.T2500

GHI CHÚ

Lo?i thùng THÙNG 
?ÔNG L?NH

T? tr?ng: 3295 kg

Kích th??c xe (DxRxC)
(mm)

6100 x 1860 x
2850

Hàng hóa: 1450 kg

Kích th??c lòng thùng
(DxRxC) (mm)

4250 x 1720 x
1770

T?ng t?i: 4875 kg

STT V?t li?u Qui cách Ghi chú
1 ?à d?c Z120x65x65x8mm  nhôm 2 cây
2 ?à ngang 80x50mm,g? 10 cây
3 T?m panel sàn ?? t?m có rãnh thoát n??c dày 115 mm
4 M?t sàn Inox304 dày 1,2 mm  
5 D?m ngang

khung ph?
Z80x30 mm 3 cây

6 Vách tr??c ?? t?m  dày 70 mm 1 b?
7 Vách hông ?? t?m  dày 70 mm 2 b?
8 Vách mui ?? t?m  dày 70 mm 1 b?
9 C?a sau ?? t?m  dày 70 mm 2 b?
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10 C?a hông ?? t?m  dày 70 mm 1 b?
11 Khóa c?a sau Inox 304 1 b?
12 Khóa c?a hông Inox 304 1 cái
13 B?n l? sau Nhôm ?úc 2 b?
14 B?n l? hông Inox 304 2 b?
15 Khung c?a

sau+bao ?èn sau
Inox 304 1 b?

16 T?m ?p góc
thùng trên /d??i

Nhôm ?úc 2 cái/2 cái

17 Be góc trong sàn
thùng

Inox 304 ?? 1 xe

18 Gio?ng cao su
c?a

- ?? 1 xe

19 ??m lót sát xi Cao su 2 b?
20 Bát ch?ng xô/bát

??ng
Inox 4 b?/8 b?

21 C?n hông Nhôm ?úc 2 b?
22 C?n sau Inox 1 b?
23 Thanh gi? vè Inox 2 b?
24 Vè Composite 2 b?
25 ?èn trong thùng - 2 ?èn
26 ?èn hông/?èn

trang trí tr??c sau
- 6 ?èn/4 ?èn

27 B?o v? ?c
qui/bình h?i

Inox 1 b?/1 b?

28 Thùng ?? ngh? Inox 1 b?
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