Đô Thành Hyundai

Đánh giá: 5.0

xe tải thùng isuzu 6 tấn, xe tải isuzu 6 tấn
gắn cẩu,xe tải isuzu 6t2 FRR90NE4,xe thùng
bạt bững nâng, xe thùng nhôm inox , xe
thùng đông lạnh isuzu

Mô tả
Với cuộc sống hiện đại như ngày nay, việc sử dụng thực phẩm đông lạnh là nhu cầu thiết yếu của mọi gia
đình. Xét về hàm lượng dinh dưỡng và độ an toàn, nếu thực phẩm được bảo quản tốt ở nhiệt độ âm liên tục
thì sẽ không mất đi các Vitamin và khoáng chất so với thực phẩm tươi sống. Do đó, để đảm bảo thực phẩm
đông lạnh luôn được bảo quản tốt thì ngoài việc đầu tư các kho lạnh bảo quản, các đơn vị cung cấp còn phải
đầu tư xe tải đông lạnh chất lượng cao để vận chuyển hàng đông lạnh đảm bảo an toàn đến các trạm trung
chuyển.
Trên thị trường có rất nhiều loại thùng xe tải đông lạnh, nhưng để lựa chọn được loại thùng xe đông lạnh
có chất lượng cao và uy tín thì thực sự là điều khó khăn với những khách hàng chưa có kinh nghiệm. Thùng
đông lạnh do Quyen Auto sản xuất được nghiên cứu, thiết kế dựa trên kinh nghiệm sản xuất lâu năm và thử
nghiệm kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng sẽ mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng. Mặt khác, thùng xe
tải đông lạnh còn được thiết kế tối ưu về tải trọng, tính thẩm mỹ, độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu
cho chiếc xe tải đông lạnh trở nên hoàn hảo vượt trội
. Xe tải đông lạnh hạng trung 6 tấn ISUZU FRR EURO4
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xe tải isuzu thùng đông lạnh 6 tấn
Các dòng xe FRR Euro 4 của ISUZU đều có những cải tiến đáng kể so với
cứng của khung sát xi, tăng khoảng sáng gầm xe, nâng cao các chi tiết
nước, các cải tiến ở hệ thống phanh và hộp số giúp xe vận hành êm ái,
năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Mặt khác, giá thành loại xe ISUZU
khách hàng khi lựa chọn dòng xe này.

đời xe Euro 2 như: tăng cường độ
cầu chì + bầu hơi để tránh ngập
… Điểm cộng của xe ISUZU nữa là khả
FRR EURO4 cũng là 1 lợi thế cho

Động cơ mạnh mẽ
Hệ thống phun nhiên liêụ điện tử common rail áp suất cao
Bộ turbo biến thiên tăng áp VGS
Vận hành an toàn với phanh thuỷ lực, trợ lực khí nén
THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THÙNG XE TẢI ĐÔNG LẠNH ISUZU FRR90NE4 và ISUZU FRR90LE
Kích thước
Kích thước
Khối lượng
Tổng thể xe
Bên trong thùng
toàn bộ
(D x R x C)
(D x R x C)
kg
mm
mm
8670x2300x3380
6470x2120x2065
11000
8670x2300x3380
6470x2120x2065
11000
7760x2300x3380
5670x2120x2065
11000

Tải trọng
chở hàng
kg

Loạ

5850
5700
6000

The
The
The

Giá xe chassis ISUZU FRR90NE4 mới: từ 830 triệu (cabin sát xi, đã bao gồm VAT)
Giá xe chassis ISUZU FRR90NE4 mới: từ 800 triệu (cabin sát xi, đã bao gồm VAT)
Đầu tiên phải kể đến mẫu xe tải đông lạnh ISUZU FRR tổng trọng tải 11 tấn. ISUZU là thương hiệu xe tải sử
dụng công nghệ Blue-Power trên động cơ Diesel giúp cho xe tải có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt nhất
hiện nay. Ngoài ra công nghệ này còn giúp cho động cơ mạnh mẽ hơn, thân thiện hơn với môi trường và có độ
bền vượt trội. Thêm vào đó, các dòng xe FRR Euro 4 của ISUZU đều có những cải tiến đáng kể so với đời xe
Euro 2 như: tăng cường độ cứng của khung sát xi, tăng khoảng sáng gầm xe, nâng cao các chi tiết cầu chì +
bầu hơi để tránh ngập nước, các cải tiến ở hệ thống phanh và hộp số giúp xe vận hành êm ái, … Điểm cộng

Công Ty TNHH Ô Tô Trường Lộc
Ông Nam Hyundai
Ngã Tư Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
P. Bình Hòa, TX. Thuận An, TP. Bình Dương
7000 Bình Dương
Việt Nam
0979809174
0934003778

Đô Thành Hyundai

của xe ISUZU nữa là khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Mặt khác, giá thành loại xe ISUZU FRR EURO4
cũng là 1 lợi thế cho khách hàng khi lựa chọn dòng xe này.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT DÒNG XE ISUZU FRR90N

xe tải isuzu 6 tấn thùng bảo ôn
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xe isuzu thùng kín
thông số kĩ thuật
kích thước tổng thể
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
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

FRR90N
8,390 X 2,810 X 2,510
1,800 / 1,660
4,985
210
970
1,190 / 2,215
6,500

kg
kg
lit

10,400
3,120
200

cc
mm
ps/rpm
Nm/rpm
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190/260
510/ 1.600
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
8,25 R 16 - 14 PR

hệ thống phanh
lốp xe trước - sau
máy phát điện
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
khả năng vượt dốc
tốc độ tối đa
bán kính vòng quay nhỏ nhất

4HK1-E2R D-core,
5,193

%
km/h
m

455,1
110
7,75
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TRANG THIẾT BỊ THEO XE
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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
-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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