
Xe t?i veam: Xe t?i veam vt200 thùng mui b?t
 

    Ch?a có ?ánh giá

ô tô t?i có mui 1t99 2 t?n

Chi ti?t s?n ph?m

Nhãn hi?u : VEAM VT200-Thùng Mui B?t
S? ch?ng nh?n : 092/VAQ09 - 01/15 - 00
Ngày c?p : 29/01/2015
Lo?i ph??ng ti?n : Ô tô t?i (có mui)
Xu?t x? : ---
C? s? s?n xu?t : Nhà máy ô tô VEAM
??a ch? : Khu 6, Ph??ng B?c S?n, B?m S?n, Thanh Hoá
Thông s? chung:  
Tr?ng l??ng b?n thân : 2805 kG
Phân b? : - C?u tr??c : 1380 kG
- C?u sau : 1425 kG
T?i tr?ng cho phép ch? : 1990 kG
S? ng??i cho phép ch? : 3 ng??i
Tr?ng l??ng toàn b? : 4990 kG
Kích th??c xe : Dài x R?ng x Cao : 6265 x 2140 x 2980 mm
Kích th??c lòng thùng hàng (ho?c kích th??c bao xi téc) : 4350 x 2000 x 510/1830 mm
Chi?u dài c? s? : 3360 mm
V?t bánh xe tr??c / sau : 1660/1495
S? tr?c : 2 mm
Công th?c bánh xe : 4 x 2
Lo?i nhiên li?u : Diesel
??ng c? :
Nhãn hi?u ??ng c?: D4BH
Lo?i ??ng c?: 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp
Th? tích : 2476 cm3
Công su?t l?n nh?t /t?c ?? quay : 75,8 kW/ 3400 v/ph
L?p xe :
S? l??ng l?p trên tr?c I/II/III/IV: 02/04/---/---
L?p tr??c / sau: 6.50 - 16 (7.00 - 16) /6.50 - 16 (7.00 - 16)
H? th?ng phanh :
Phanh tr??c /D?n ??ng : Tang tr?ng /thu? l?c tr? l?c chân không
Phanh sau /D?n ??ng : Tang tr?ng /thu? l?c tr? l?c chân không
Phanh tay /D?n ??ng : Tác ??ng lên h? th?ng truy?n l?c /C? khí
H? th?ng lái :
Ki?u h? th?ng lái /D?n ??ng : Tr?c vít - ê cu bi /C? khí có tr? l?c thu? l?c
Ghi chú: Hàng n?m, Gi?y ch?ng nh?n này ???c xem xét ?ánh giá
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