
Xe t?i isuzu: Xe t?i thùng ?ông l?nh isuzu 1990 kg (1t9) QKR77HE4 270 euro4 thùng lamberest
 

    ?ánh giá: 5.0

xe ?ông l?nh isuzu 1900 kg, thùng ?ông l?nh lamberest 1t9, giá xe
thùng dông l?nh isuzu 1t9, chuyên cung c?p các dòng xe t?i ?ông
l?nh ch?t l??ng cao, uy tín và ch?t l??ng.

Chi ti?t s?n ph?m

GI?I THI?U XE ?ÔNG L?NH ISUZU QKR77HE4 (EURO 4)

GI?I THI?U : V?i tôn ch? “ Luôn ??ng hành cùng khách hàng”, Isuzu Vi?t Nam ?ã ph?i h?p cùng Isuzu Nh?t B?n nghiên c?u cho ra ??i dòng s?n
ph?m – xe t?i QKR, ?áp ?ng c? hai yêu c?u v? ch?t l??ng cao và giá c? h?p lý cho phân khúc khách hàng này. Chính th?c có m?t t?i Vi?t Nam
vào ??u n?m 2012 ??n nay, xe t?i ISUZU QKR ?ã ???c r?t nhi?u khách hàng tin c?y, ??c bi?t là h? gia ?ình, công ty có quy mô v?a và nh?, c?ng
nh? các ??n v? chuyên kinh doanh v?n t?i t?i Vi?t Nam. Áp d?ng công ngh? l?c khí th?i, theo tiêu chu?n euro 4 c?a nhà n??c ??a ra. ??u n?m
2018, nhà máy ISUZU Vi?t Nam ?ã c?i ti?n và cho ra ??i dòng xe ISUZU QKR77HE4 và QKR77FE4, v?i ??ng c? c?i thi?n v? công su?t, ?? b?n,
ti?t ki?m nhiên li?u, tích h?p b? l?c khí th?i tiêu chu?n euro 4, an toàn cho môi tr??ng.

Thùng xe ?ông l?nh themo king

  CABIN CHASSIS  : nh?p kh?u 100% t? nh?t b?n l?p ráp 3 c?c t?i nhà máy isuzu viêt nam. 

 Trang b? ??ng c? Turbo Diesel Commonrail, Intercooler 2.999cc - Phun nhiên li?u ?i?n t?, làm mát khí n?p, Euro 4

- ??ng c? v?i công ngh? Diesel m?i nh?t " Blue Power" cho Công su?t m?nh h?n, ti?t ki?m nhiên li?u h?n, ?? b?n cao h?n và thân thi?n v?i môi
tr??ng h?n.

- Trang thi?t b? hi?n ??i theo tiêu chu?n c?a ISUZU Nh?t B?n

- V?i các t?i tr?ng linh ho?t, phù h?p v?i th? tr??ng Mi?n Trung: 1.99 t?n - 2.4 t?n

  Hi?n nay, Công ty TNHH LAMBERET VI?T NAM ?ã nghiên c?u và thi?t k? thùng ?ông l?nh trên n?n xe Isuzu QKR77HE4 và QKR77FE4 phù
h?p v?i nhu c?u khách hàng v? t?i tr?ng c?ng nh? ?? b?n ch?t l??ng thùng trong su?t quá trình s? d?ng
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Thông s? k? thu?t thùng ?ông l?nh

  Kích th??c thùng  :  ??i ng? k? thu?t c?a Lamberet ?ã tính toán thông s? kích th??c thùng ?ông l?nh phù h?p, ??t t?i tr?ng hàng hóa (payload)
t?t nh?t cho n?n xe Isuzu QKR77HE4.270

 

Model xe Kích th??c l?t lòng thùng ?ông l?nh (mm) Kích th??c ph? bì thùng ?ông l?nh (mm)
QKR77HE4 4220 x 1650 x 1770 4400 x 1830 x 1950
QKR77FE4 3400 x 1680 x 1770 3600 x 1860 x 1950
 

Kích th??c trong b?ng trên ?ã ???c Lamberet thi?t k? b?n v? và ???c C?c ??ng ki?m Vi?t Nam xét duy?t thi?t k? và c?p ch?ng nh?n ch?t l??ng ô
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tô t?i ?ông l?nh cho QKR77HE4

Kh?i l??ng hàng hóa chuyên ch? :

M?u thùng ?ông l?nh QKR77 do Lamberet thi?t k? ??t t?i tr?ng t?i ?u nh?t cho khách hàng v?n chuy?n trong n?i ô thành ph?. (Xem b?ng th?ng
kê bên d??i)

Model T?ng t?i T? tr?ng xe Kh?i l??ng Cabin sát xi T?i tr?ng hàng hóa
QKR77HE4 4990 Kg 2805 kg 1895 kg 1990 Kg
QKR77FE4 4990 Kg 2645 kg 1885 kg 2150 Kg
QUY CÁCH ?ÓNG THÙNG

 ?? dày panel

Theo tiêu chu?n c?a Lamberet áp d?ng, ??i v?i các panel thùng ?ông l?nh ph?i dày 85mm tr? lên. Vách dày có ?u ?i?m giúp nhi?t ?? trong thùng
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xu?ng âm nhanh h?n, máy l?nh ho?t ??ng kh?e h?n, ti?t ki?m nhiên li?u khi v?n hành máy l?nh và gi? nhi?t lâu h?n cho hàng hóa trong thùng.

Model ?? dày Panel thùng (mm)
Vách M?t tr??c Tr?n C?a Sàn

QKR77 85 85 85 85 96
 

Hi?n nay trên th? tr??ng có 2 lo?i Foam:

Foam vàng (PU – Poly Urethane) có ch? s? d?n nhi?t th?p nh?t hi?n nay (0.018 – 0.020 W/mK), ??c tính c?ng, b?n ch?c, ch?u l?c va ??p, tr? v?i
acenton, b?n trong môi tr??ng nhi?t ?? cao t?i 80 ?? C

Foam xanh (PS- Poly Styrene) có ch? s? d?n nhi?t th?p h?n (0.025-0.027 W/mK). M?m và d?o, ch?u áp l?c va ch?m t?t, không ti?p xúc ???c
aceton (s? b? tan rã), b?t ??u tan ch?y khi nhi?t ?? t?ng lên trên 75 ?? C

Lamberet s? d?ng Foam vàng ?? t?o Panel, chúng tôi mu?n s?n ph?m thùng ph?i b?n ch?c, ch?t l??ng, th?i gian s? d?ng lâu, gi? nhi?t t?t và ??t
l?i ích ch?t l??ng hàng hóa c?a khách.

Chúng tôi áp d?ng k? thu?t Panel theo công ngh? Châu Âu – Pháp. T?p trung vào ?úc các t?m panel composite li?n 1 kh?i v?i k?t c?u c? b?n
g?m l?p da composite b?o v? bên ngoài (h?n h?p v?t li?u siêu b?n g?m: Gelcoat, s?i th?y tinh, resine) và lõi foam cách nhi?t PU bên trong. M?i
liên k?t gi?a l?p da composite và foam PU b?n ch?t h?n v?i b?t k? lo?i foam nào khác do b? m?t nhám c?a foam PU cho phép l?p keo resin bám
ch?t h?n. Công ngh? hút chân không l?p da composite s? bám ch?t vào lõi foam t?o thành m?t kh?i composite r?n ch?c, kín khít t?i ?u, ch?u l?c
va ??p t?t, không th?m n??c.

Ph? ki?n tiêu chu?n thùng

T?t c? thùng ?ông l?nh Lamberet ?óng ??u có ??y ?? ph? ki?n c? b?n và theo tiêu chu?n c?a Lamberet

Vè ch?n bùn: theo tiêu chu?n vè do Lamberet ?óng là vè compostie màu tr?ng
T?m cao su ch?n bùn logo hình bông tuy?t Lamberet
C?ng hông bên thùng: 2 c?ng hông và các suppo c?ng x?p ???c b? trí 2 bên hông thùng, có th? ?óng m? b?ng ch?t cài
C?ng sau thùng
H? th?ng ?èn hông thùng:
Phân b? 12 bóng ?èn LED ? 2 bên hông. (M?i bên 3 c?p). ?èn sáng màu ?? và ?èn tín hi?u màu vàng
?èn tr?n bên trong lòng thùng: s? l??ng 2, hình tròn bông tuy?t
Hai bóng ?èn m?t tr??c thùng, tr?n ??u cabin và hai bóng ?èn trên khung c?a sau thùng
Khung c?a sau b?ng inox 304 ch?ng g?, c?a 2 cánh góc m? c?a 270 ??
B?n l? c?a b?ng nhôm ?úc nguyên kh?i
B? khóa c?a b?ng inox 304
B? cài c?a, ch?t c?a
Cao su ch?ng va ch?m c?a sau
Chuông báo ??ng thùng xe
Sàn thùng ph? gelcoat ch?ng tr??t
Hai l? thoát n??c phía tr??c sàn thùng
?p nhôm dày 2-3 ly k?t n?i sàn thùng v?i các vách và m?t tr??c. B?n ri-vê b?c gio?ng ch?ng th?m n??c

 

Ph? ki?n l?p thêm

Theo nhu c?u s? d?ng ?ông l?nh và chuyên ch? hàng hóa c?a quý khách, Lamberet có th? l?p thêm cái ph? ki?n nh? sau:

C?a hông bên: lo?i c?a 1 cánh tiêu chu?n. C?a ???c ?úc Panel nguyên kh?i, b?c gio?ng cách nhi?t 5 l?p (Thái Lan), b? khóa c?a hông và
ch?t gài c?a b?ng inox 304
?p nhôm toàn b? thùng
Thùng ?? ngh?
Sàn inox 304 ch?n sóng 2,5 ly
Khung inox m?t tr??c
Khung inox che ?èn sau
Khung inox b?o v? máy l?nh
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Vè inox 1 c?u ho?c 2 c?u (Tùy dòng xe t?i), inox 304
Baga mui + 2 c?u thang
Bao che ?èn inox
G? ch?n n??c
Màn che nh?a c?a sau, c?a hông ch?ng thoát nhi?t

 

Vách ng?n di ??ng thùng xe (partion): Chia thùng xe ?ông l?nh thành 2 khoan, thi?t k? nhi?t ?? mát và nhi?t ?? âm, theo nhu c?u s? d?ng s?
d?ng thùng c?a khách hàng. Chúng tôi có 2 lo?i vách ng?n

Vách ng?n s? d?ng b?n l? ?óng m?: vách dày 40mm, b?c gio?ng cách nhi?t 3 l?p, qu?t luân chuy?n gió (có c?m bi?n nhi?t ??), ch?t cài. Thi?t k?
2 thanh ray có th? di chuy?n vách ng?n thay ??i th? tích khoan thùng

Vách ng?n di ??ng s? d?ng Ben tr? l?c: V?i thi?t k? bên tr? l?c cho vi?c ?óng m? thùng, s? thu?n ti?n, ti?t ki?m s?c l?c và th?i gian. Vách dày
40mm, b?c gio?ng cách nhi?t 3 l?p, thi?t k? 2 thanh ray cho vách, có th? di chuyên vách thay ??i th? tích thùng. Qu?t luân chuy?n gió, ch?t cài
và dây kéo ?óng m?.
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S? D?NG MÁY L?NH.

Tùy nhu c?u s? d?ng máy l?nh, v?n chuy?n hàng hóa c?a khách hàng c?n nhi?t ?? thi?t k? trong thùng. Lamberet có th? t? v?n và l?p máy l?nh
theo nhu c?u

Hiên nay, Lamberet có liên k?t v?i các ??n v? cung c?p máy l?nh th??ng hi?u Thermal Master, Hwasung (Hàn Qu?c), Carrier (Singapo – US),
Themo King (US)

V?i th? tích thùng ?ông l?nh QKR77HE4, chúng tôi ?? ngh? l?p các model máy l?nh phù h?p nh? sau ?? có máy l?nh -18 ??n -20 ?? C:

 máy l?nh carrier
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Model Model Máy l?nh
QKR77HE4 Thermal Master Hwasung

T2500 HT-70II Citi max400

QKR77
FE4

T1400 HT-50II  

máy l?nh thermo-king matter.

B?o hành và d?ch v? s?a ch?a chuyên nghi?p, uy tín t?m tâm và ch?t l??ng.

H? tr? vay v?n ngân hàng cao, nhanh chóng uy tín, 80% t?ng tr? giá c?a xe.

T? v?n bán hàng : Tr??ng phòng kinh doanh . S?T : 0918 182 154 .Mr-Minh.
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