HD120SL thùng đông lạnh - Xe tải thùng đông lạnh 8 tấn

HD120SL nâng tải Hyundai 8 tấn thùng đông lạnh dài 6m3

hd120sl thùng đông lạnh, xe tải 8 tấn, xe tải thùng đông lạnh 8 tấn, thùng dài 6 mét 3

Đánh giá: Chưa có đánh giá

Hỏi về sản phẩm này

Mô tả
Xe tải Hyundai HD120sl đóng thùng đông lạnh với tải trọng hàng hóa 8.5 tấn thùng dài 6m2 mét do Nhà máy Đô
Thành lắp ráp ra mắt trị trường chính thức bán vào tháng 11/2017 tại Đại lý Xe tải Hyundai chúng tôi. Sau
đây xin gửi đến quý khách bảng thông số Kỹ thuận cơ bản, để có báo giá chi tiết, quý khách hàng vui lòng
liên hệ, hân hạnh được phục vụ quý khách
Video thực tế xe tải HD120SL 8 tấn

TSKT Xe tải Dothanh HD120SL thùng kín dài 6m2
Loại xe
Số loại
Số người cho phép chở (người)
Thông số về trọng lượng
Trọng lượng bản thân (kg)
Phân bố : - Cầu trước (kg)
- Cầu sau (kg)
Tải trọng cho phép chở (kg)
Trọng lượng toàn bộ (kg)
Thông số về kích thước
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao (mm)
Kích thước lòng thùng hàng (mm)
Khoảng cách trục (mm)
Vết bánh xe trước / sau (mm)
Thông số khác
Số trục
Công thức bánh xe
Loại nhiên liệu
Động cơ

Xe ô tô tải
Dothanh HD120SL
03
3.490
1700
1.590
7.940
12.000
6.960 x 2.200 x 3.060
5.050 x 2.060 x 700/1.890
4020
1650/1520
2
4 x 2
Diesel
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Nhãn hiệu động cơ
Loại động cơ
Thể tích
Công suất lớn nhất /tốc độ quay
Lốp xe
Số lượng lốp trên trục I/II
Lốp trước / sau
Hệ thống phanh
Phanh trước /Dẫn động
Phanh sau /Dẫn động
Phanh tay /Dẫn động
Hệ thống lái
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động
Tiêu hao nhiên liệu

D4DB
4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
3907 cm3
96 kW/ 2900 v/ph
02/04
8.25 - 16 /8.25 - 16
Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không
Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không
Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí
Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực
12.5 lít/100km (chạy ở đường hỗn hợp vận tốc trung
bình 60-70 km/h, tải trọng 8.5 tấn)

Ghi chú
Thành bên thùng hàng có bố trí cửa xếp, dỡ hàng;
– Khi sử dụng toàn bộ thể tích thùng xe để chuyên chở thì chỉ được chở các loại hàng hóa có khối lượng
riêng không vượt quá 394 kg/m3;
– Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá

HD120s thắng hơi lốc kê
Xem thêm bài viết
Có nên mua xe tải HD120SL
Hình ảnh xe tải HD120SL mới nhất

Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.
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