Xe Tải Hino: Xe Ben Hino FC 6 tấn thùng 4.8 khối

Chưa có đánh giá
Ben Hino FC, Ben Hino 4,8 khối, Ben Hino 5 khối,
Ben Hino 6 tấn, Ben Hino FC 6 tấn 5 khối, Ben
Hino nhập khẩu

Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật xe ben Hino FC 6 tấn 4.8 khối
THÔNG SỐ CHUNG XE BEN HINO FC 4.8 KHỐI
Trọng lượng
4305
KG
bản thân
Phân bố: Cầu
2250
KG
Trước
Cầu Sau
2055
KG
Tải trọng cho
5900
KG
phép
Số người cho
3
Người
phép
Trọng lượng
10400
KG
toàn bộ
Kích thước
5680 x 2275 x
mm
xe: Dài x
2470
Rộng x Cao
Kích thước
3450 x 2000/1770
mm
lòng thùng
x 700/600
hàng:
Khoảng cách
3420
mm
trục
Vết bánh xe
1770/1660
mm
trước/sau
Số trục
2
Công thức
4 x 2
bánh xe
Loại nhiên
Diesel
liệu
ĐỘNG CƠ XE BEN HINO FC 4.8 KHỐI
Nhãn hiệu
J05E-TE
động cơ
Loại động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh
thẳng hàng, tăng
áp
Thể tích
5123 cm3
Cm3
Công suất lớn 118 kW/ 2500 v/ph
nhất/ tốc độ
quay
LỐP XE BEN HINO FC 4.8 KHỐI
Số lượng lốp 02/04/---/---/--trên trục
I/II/III/IV
Lốp trước / 8.25 - 16 /8.25 sau
16
HỆ THỐNG PHANH BEN HINO FC 4.8 KHỐI
Phanh trước
Tang trống /Khí
/Dẫn động
nén - Thủy lực
Phanh tay
Tang trống /Khí
/Dẫn động
nén - Thủy lực
Phanh sau/
Tác động lên hệ
Dẫn động
thống truyền lực
/Cơ khí
HỆ THỐNG LÁI BEN HINO FC 4.8 KHỐI
Kiểu hệ thống Trục vít - ê cu
lái /Dẫn động bi /Cơ khí có trợ
lực thuỷ lực
Ghi chú
Kích thước lòng
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thùng hàng: 3450
x 2000/1770 x
700/600 mm; - Hệ
thống thủy lực
dẫn động cơ cấu
nâng hạ thùng
hàng (thể tích
thùng hàng 4,79
m3)

Giới thiệu chung xe Hino FC ben 4.8 khối
Dòng xe Hino FC là dòng được được Hino Motor sản xuất dựa trên dây chuyền và linh kiện nhập khẩu 100% từ
Hino Motor Nhật Bản. Chất lượng vượt trội mẫu mã đẹp hiệu năng tuyệt vời, cấu hình hết sức phù hợp với địa
hình tại Việt Nam. Dựa trên nền xe của Hino FC chúng tôi thiết kế tạo ra mẫu xe ben Hino FC được cục đăng
kiểm Việt Nam chấp nhận cho phép lưu hành với tải trọng 6 tấn và thùng 4.8 khối. Với tải trọng cao chất
lượng vượt trội, kích thước thùng hàng lớn chắc chắn đây là sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe ben
tầm trung.

Ben Hino FC 4.8 khối

Quy cách thùng xe Hino FC ben 4.8 khối
QUY CÁCH THÙNG HINO FC BEN 4.8 KHỐI
Kích thước
mm
3450 x 2000/1770 x 700/600
thùng lọt lòng
(D x R x C)
Vật liệu thùng
Bằng thép SS400 chuyên dụng, chịu mài mòn
chứa
và áp lực cao
Độ dày sàn
mm
Thép tấm phẳng dày 4mm
Độ dày vách
mm
Thép tấm phẳng dày 3mm
hông
Đà dọc
mm
Thép dập định hình dày 5mm
Đà ngang
mm
Thép dập định hình dày 4mm
Số bửng sau
Bản lề bửng sau
Khóa gài cửa
sau thùng
HỆ THỐNG NÂNG HẠ THỦY LỰC BEN HINO FC 4.8 KHỐI
Xy lanh thủy
mm
SAMMITR, loại: KRM160S - nhập đồng bộ
lực
nguyên kiện,
mới 100% từ Thái Lan
Áp lực làm việc kGf/
f160 - 570
lớn nhất
cm 2
Bơm thủy lực
200
Lưu lượng bơm
lít/
loại bánh răng
phút
Góc nâng thùng
độ
57
Thời gian nâng
giây
51
hạ thùng
Thùng dầu
15 ~ 20
Điều khiển
Loại gắn liền với hệ thống xy lanh nâng
thùng
TRANG BI THEO
01 bánh dự phòng, 01 kích thủy lực,
XE
01 đầu đĩa CD và Radio AM/FM, quạt gió
01 bộ đồ nghề tiêu chuẩn, tài liệu hướng
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dẫn sử dụng / bảo dưỡng xe và sổ bảo hành.

Ben Hino FC 4.8 khối

Ben Hino FC 4.8 khối

Ben Hino FC 4.8 khối

Ben Hino FC 4.8 tấn

Ben Hino FC 4.8 khối
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Những ưu điểm nổi bật của dòng xe ben Hino FC 4.8 khối
Chất lượng bền bĩ vượt trội mẫu mã đẹp, thương hiệu uy tín
Kích thước lòng thùng hàng lớn tải trọng cao
Khoảng cách trục ngắn phù hợp hơn cho cung đường Việt Nam
Sử dụng ty ben Thái độ bền cao yên tâm cho sử dụng
Hệ thống khung gầm thiết kế chắc chắn tạo độ đầm và cảm giác an toàn cho người lạí
Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi mọi chi tiết vui lòng liên hệ Hotline:
0915 748 448
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