Đô Thành Hyundai

Đánh giá: 5.0

xe ben isuzu, xe ben 8 tấn isuzu., xe ben
isuzu euro 4, giá xe ben isuzu, isuzu ben 6
khối, xe ben isuzu euro4, xe ben isuzu 2019,
xe ben 8 tấn isuzu 2018, xe isuzu
2019,2020,2030,2021, xe ben isuzu tổng tải
trọng 16 tấn, xe tải isuzu tự đổ dùng ty ben
gì , xe ben isuzu 6 tấn FRR90HE4. xe ben tự
đỗ 4,8 khối, isuzu tổng tải trọng 11 tấn, xe
ben isuzu 6 tấn cùng phân khúc xe ben hino
500 SERIES,

Mô tả
xe tải tự đổ isuzu hặng nặng với giá thành hợp lý tiết kiệm nhiên liệu sẽ là sự lựa chọn tối ưu hóa cho
kinh doanh quá khách hàng
THÔNG SỐ KĨ THUẬT DÒNG XE ISUZU FVM34L
phân khúc xe ben isuzu 8 tấn - sử dụng động cơ tiêu chuẩn khí thải euro 4 - với công suất lên tới 240 Psvỏ lốp 11-20 thích hợp đi vào khu vực san lấp mặt bằngMODEL FVR34LE4

Xe ben 8 tấn ISUZU FVR34LE4 sản xuất được thiết kế trên cơ sở khung sườn xe
ISUZU sản xuất lắp ráp tại Việt Nam, mới 100%.
Xe trang bị động cơ mạnh mẽ, ít tiêu hao nhiên liệu, mức độ phát thải thấp cho phép xe vận hành tin
cậy và tính kinh tế cao.
Nội thất được thiết kế tiện nghi, rộng rãi, tầm nhìn quan sát tốt tạo cảm giác thoải mái tiện nghi
và an toàn nhất cho người lái khi vận hành.
Hệ thống thủy lực và ben nâng hạ nhập khẩu từ Thái Lan mới 100%
Thùng ben được thiết kế với các khung xương gia cường chắc chắn.
Xe được trang bị thang leo thuận tiện cho người sử dụng.
Chất lượng sơn cao cấp, đồng bộ, không gợn sóng, chịu được tác động của thời tiết, không phai màu.
Phụ tùng thay thế sẵn có giúp việc bảo dưỡng, sửa chữa xe được nhanh chóng và thuận tiện
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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.
xe được thiết kế cạnh tranh cùng dòng sản phẩm hino FG , nếu khách hàng lựa chon dòng xe ben chất lượng
cao ở phân khúc 8 tấn sẽ hứa hẹn cuộc đua song mã giữa dòng hino và isuzu
thông số kĩ thuật hệ thống ben chuyên dùng
THÔNG SỐ CƠ BẢN
Kích thước tổng thể (DxRxC)
mm
6960 x 2450 x 2900
Chiều dài cơ sở
mm
4300
Khối lượng toàn bộ
kg
16000
Tải trọng
kg
8200
Loại động cơ
6HK1E4NC
Kiểu động cơ
4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, phun
nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm
mát khí nạp
Dung tích xy lanh
cc
7790
Công suất cực đại
Ps(kW)/rpm
241(177) / 2400
Mô men xoắn cực đại
N.m(kgf.m)/rpm
706(72) / 1450
Cỡ lốp (Trước / Sau)
11.00R20 / 11.00R20
Số người cho phép chở
người
3
HỆ THỐNG CHUYÊN DÙNG
Thể tích thùng
6,8 m3
Biên dạng thùng
Ben bầu, vách có xương gia cường
bên ngoài
Vật liệu chế tạo thùng
Thép hợp kim
Bửng sau
01 bửng sau, tự động đóng mở khi
nâng hạ thùng
Điều khiển nâng hạ thùng
Bằng tay, cần điều khiển đặt trong
cabin
Hệ thống thuỷ lực
Nhập khẩu
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thông số kĩ thuật
kích thước tổng thể
kích thước lòng thùng hàng
vết bánh xe trước sau
chiều dài cơ sỡ
khoảng sáng gầm
độ cao trên mặt chassi
chiều dài đầu - đuôi xe
chiều dài chassi lắp thùng
TRỌNG LƯỢNG
tổng tải trọng
trọng lượng bản thân
tải trọng hàng hóa
dung tích thùng nhiên liệu
ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG
kiểu động cơ
dung tích xi lanh
đường kính hành trình piston
công suất cực đại
mô men xoắn cực đại
kiểu hộp số
CÁC HỆ THỐNG KHÁC
hệ thống lại

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

FVR34L chassi ngắn
7,445 x 2,445 x 2,815
4180 x 2080 x785
1,970 / 1,845
4,245
255
1100
1,440 / 1,760
5.335

kg
kg
kg
lit

16000
4,650
8200
200

cc
mm
ps/rpm
Nm/rpm

hệ thống phanh
lốp xe trước - sau
máy phát điện
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
khả năng vượt dốc
%
tốc độ tối đa
km/h
bán kính vòng quay nhỏ nhất
m
TRANG THIẾT BỊ THEO XE
- đèn sương mù
- kính bấm điện và khóa trung tâm
- kèn báo lùi
-kèn báo giọng đôi
- phanh khí xã
-2 tấm cho nắng bên tài và bên phụ
- dây đai an toàn 3 điểm
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6HK1-E2N D-core,commonraill TURBOiNTERCOOLER
7,790
240/240
706/ 1.450
MZW6P, 6 số tiến 1 số lùi
tay lái trợ lực và điều chỉnh độ
nghiêng, độ cao thấp
hoàn toàn khí nén,tự động điều
chỉnh khe hở trống phanh
10 R 20 - 14 PR

32.4
106
7,01
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-khóa nắp thùng nhiên liệu
- múm mồi thuốc
-khoang nằm nghĩ sau cabin
- cabin lật
- tay nắm cửa kiểu thẳng
-hộc đựng dụng cụ
máy lạnh( tùy chọn)
-CD- MP3, AM ,FM( tùy chọn)
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