Đô Thành Hyundai

Đánh giá: 5.0

xe ben isuzu 6 tấn FRR90HE4, xe ben isuzu
4,4 khối cạnh tranh cùng phân khúc hino
FC9JETC, xe ben isuzu F- series tổng tải
trọng 11 tấn, xe ben isuzu tiêu chuẩn khí
thải euro 4, xe ben 5 khối isuzu , xe ben
isuzu FRR,giá xe ben isuzu 5 tấn

Mô tả
xe ben isuzu 6 tấn tải trung là cuộc đua xe hãng giữa xe ben hino FC 500 series ,với
tải trọng chở cho phép 6,3 tấn với 4,4 khối hàng hóa, xe ben chuyên chở vật liệu xây
dựng, đất cát san lấp mặt bằng
Nhãn hiệu, số loại: ISUZU FRR90HE4
Kích thước tổng thể: 5.770 x 2.280 x 2.600 mm
Kích thước lọt lòng thùng: 3.450 x 2.000 x 640 mm
Thể tích thùng: 4,3 m³
Tải trọng chuyên chở: 6.300 kg
Trọng lượng toàn bộ: 11.000 kg
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Ưu điểm nổi bật của xe ben Isuzu FRR90HE4 6 tấn 4.34 khối
Hình ảnh những chiếc xe ben hay còn gọi là xe tải tự đổ xuất hiện trên đường phố Việt Nam đã không còn xa
lạ gì, nhưng không phải ai cũng biết về dòng xe này. Hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp một vài thông tin bổ
ích, hy vọng sẽ giúp cho quý khách lựa chọn được chiếc xe ben ưng ý nhất. Xe ben là phương tiện vận chuyển
ngày càng phổ biến, nhất là việc vận chuyển những loại vật liệu trong xây dựng như cát, đá, sỏi,…vô cùng
khó khăn thì xe ben có khả năng chuyên chở dễ dàng với việc được trang bị pít tông thủy lực ở phía trước,
cho hàng hóa ở phía sau thùng đổ xuống vô cùng đơn giản, giúp tiết kiệm một khoản lớn chi phí thuê nhân
công cũng như tiết kiệm thời gian đáng kể, giúp dỡ hàng hóa một cách nhanh chóng nhất. Chính vì những lợi
ích to lớn của xe ben mang lại mà nhu cầu mua xe ben ngày càng tăng cao, khiến nhiều hãng xe không thể nằm
ngoài thị trường béo bở này. Trong đó, Isuzu là một trong những thương hiệu đi đầu trong sản xuất xe ben,
mức độ nổi tiếng của các dòng xe ben Isuzu không cần phải bàn cãi quá nhiều. Một trong số đó nhất định
phải kể đến đó chính là dòng xe ben Isuzu FRR90HE4 6 tấn 4.34 khối.
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ty ben được thiết kế chắc chắc góc lên xuống phù hợp tăng khả năng chịu lực cho xe ben
Xe ben Isuzu FRR90HE4 6 tấn 4.34 khối là sản phẩm vô cùng đình đám, đã làm mưa làm gió trên thị trường
trong suốt thời gian qua. Xe có linh kiện được nhập khẩu chính hãng 100% từ Isuzu Nhật Bản và được lắp ráp
trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại Isuzu Việt Nam, tuân thủ quy trình nghiêm ngặt trong sản xuất cũng
như kiểm tra khắt khe trước khi đưa ra thì trường, đảm bảo chất lượng ổn định nhất. Hãy cùng chúng tôi tìm
hiểu những ưu điểm vượt trội của xe ben Isuzu FRR90HE4 6 tấn 4.34 khối, để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi
tại sao nó lại được ưa chuộng đến vậy nhé.
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hệ thống chống thùng giúp dễ dàng và an toàn cho việc sữa chữa
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Sức hút mãnh liệt với vẻ ngoài hoàn hảo
Ngoại thất xe ben Isuzu FRR90HE4 6 tấn 4.34 khối cực bắt mắt, từng đường nét được trau chuốt tỉ mỉ với
cabin được dập nguyên khối cứng cáp dạng lật, góc nghiêng lớn dễ dàng trong việc sửa chữa bảo dưỡng. Xe
Isuzu bao giờ cũng có thiết kế màu trắng đặc trưng của hãng, đây là màu sắc trung tính tinh tế, vô cùng
nhã nhặn, sang trọng mà vẫn thu hút. Toàn bộ các bộ phận được bố trí hài hòa tạo tổng thể cuốn hút khó
cưỡng. Mặt galang xe tải Isuzu bao giờ cũng có thiết kế độc đáo, hài hòa trong tổng thể với các chi tiết
được lắp đặt tỉ mỉ. Hệ thống lưới tản nhiệt làm bằng nhựa cứng chịu lực cao cũng các khe lớn giúp thoát
khí dễ dàng cho động cơ được làm mát nhanh chóng, góp phần tăng tuổi thọ cho động cơ. Logo Isuzu mạ crom
đặt chính giữa và 2 bên là tên dòng xe FRR650 và tem công nghệ khí thải BluePower, đây chính là những điểm
nhấn giúp cho ngoại thất của dòng xe ben này gây ấn tượng mạnh, dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi khách
hàng. Nếu yêu thích thiết kế tinh tế, thanh lịch thì quý khách không nên bỏ lỡ xe ben Isuzu FRR90HE4 6 tấn
4.34 khối đâu nhé.

Khả năng vận hành vượt trội hơn hẳn các dòng xe khác cùng phân khúc
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góc thoát lớn thùng nâng cao thao tác đổ vật liệu trở nên nhanh và đơn giản hơn
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Xe ben Isuzu FRR90HE4 6 tấn 3.43 khối được trang bị động cơ 4HK1E4CC chất lượng cao được sản xuất trên dây
chuyền công nghệ hiện đại, đồng bộ với hộp số MZZ6W 6 số tiến, 1 số lùi cùng khung gầm chắc chắn mang đến
khả năng vận hành vượt trội, có thể vượt mọi chướng ngại đường đi với tốc độ tối đa 100 km/h, khả năng
vượt dốc tối đa là 35%. Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, không gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm
nhiên liệu tối đa.
Thông số của xe được các chuyên gia kỹ thuật chuyên môn cao nghiên cứu và chế tạo nên đảm bảo sự cân bằng
giữa tải trọng, kích thước thùng nên chắc chắn sẽ chịu tải tối ưu, vững vàng nhất. Lá nhíp đàn hồi cao sẽ
giúp giảm xóc cho xe di chuyển ổn định ở các tuyến đường gồ ghề để bảo vệ máy móc bên trong xe, tăng tuổi
thọ động cơ. Nhìn chung, xe ben Isuzu FRR90HE4 6 tấn 3.43 khối được đánh giá là có khả năng vận hành cực
tốt, bền bỉ, thách thức mọi thời gian. Xe ít bị hư hỏng trong của trình sử dụng, do đó giúp cho chủ đầu tư
hạn chế chi phí sửa chữa, mang đến lợi ích kinh tế cao

ISUZU F-SERIES
MODEL FRR90HE4

Sở hữu động cơ phun dầu điện tử Common Rail được nâng cấp bởi công nghệ mới nhất, ISUZU FORWARD F-SERIES
BLUE POWER là dòng xe tải trung & nặng thế hệ mới đạt chuẩn EURO 4 với chất lượng đẳng cấp, độ bền vượt
trội, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.
với tổng tải trọng 11 tấn kích thước vỏ lốp loại lớn 8,25 - 16 công suất lên tới 190 PS động cơ mạnh mẽ
Trọng tải
11,000 kg
Kích thước
7,520 x 2,280 x 2,530 mm
Công suất
190 Ps
Tiêu chuẩn khí thải
Euro 4
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Khối lượng toàn bộ
kg
11000
Khối lượng bản thân
kg
3170
Số chỗ ngồi
Người
3
Thùng nhiên liệu
Lít
200
xe ben isuzu được thiết kế chắc chắn
Kích thước tổng thể DxRxC
mm
7520 x 2280 x 2530
Chiều dài cơ sở
mm
4360
Vệt bánh xe trước - sau
mm
1795 / 1660
Khoảng sáng gầm xe
mm
210
Chiều dài đầu - đuôi xe
mm
1150 / 2010
Tên động cơ 4HK1E4CCLoại động cơ Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp - làm mát khí nạpTiêu chuẩn khí
thải EURO 4Dung tích xy lanhcc5193Đường kính và hành trình pistonmm115 x 125Công suất cực đạiPs(kW)/rpm190
(140) / 2600Momen xoắn cực đạiN.m(kgf.m)/rpm513 (52) / 1600~2600Hộp số MZZ6W - 6 số tiến & 1 số lùi
xe ben isuzu trang bị động cơ mạnh mẽ tiết kiệm nhiêu liêu hiệu quả trong làm viêc - do đó xe ben isuzu
ngày càng được nhiều người tiêu dùng lưa chọn
thông số xe ben isuzu 6 tấn
Thông số chung:
Trọng lượng bản thân :
4605
kG
Phân bố : - Cầu trước :
2405
kG
- Cầu sau :
2200
kG
Tải trọng cho phép chở :
6200
kG
Số người cho phép chở :
3
người
Trọng lượng toàn bộ :
11000
kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :
5780 x 2280 x 2545
mm
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích
--- x --- x ---/--mm
thước bao xi téc) :
Khoảng cách trục :
3410
mm
Vết bánh xe trước / sau :
1795/1660 mm
Số trục :
2
Công thức bánh xe :
4 x 2
Loại nhiên liệu :
Diesel
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Động cơ :
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/III/IV:
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 :
Ghi chú:

4HK1E4CC
4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
5193 cm3
140 kW/ 2600 v/ph
02/04/---/---/--8.25 - 16 /8.25 - 16
Tang trống /Khí nén - Thủy lực
Tang trống /Khí nén - Thủy lực
Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí
Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực
Kích thước lòng thùng hàng: 3.400 x 1.970/1.770 x 770/670 mm; - Hệ
thống thủy lực dẫn động cơ cấu nâng hạ thùng hàng, thùng hàng có thể
tích 5,12 m3; - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá

Trang bị tiêu chuẩn kèm theo xe
2 tấm che nắng cho tài xế và phụ xế
Kính chỉnh điện và khóa cửa trung tâm
Tay nắm cửa an toàn bên trong
Núm mồi thuốc
Máy lạnh (Tùy chọn)
Dây an toàn 3 điểm
Kèn báo lùi
Hệ thống làm mát và sưởi
Phanh khí xả
Đèn sương mù
CD-MP3, AM-FM radio
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