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THUẬT
HINO DUTRO 130HD

HINO FC9JETA

HINO FG8JJ7A

HINO FM8JN7A

Kích thước tổng thể (mm)

5.775 x 2.200 x 2.760

5.945 x 2.450 x 2.900

6.900 x 2.500 x 3.100

8.500 x 2.500 x 3.300

Trọng lượng bản thân (kg)

5.290

6.905

9.605

15.305

Tải trọng chuyên chở (kg)

2.765

3.300

4.700 - 5.000

8.500

Trọng lượng toàn bộ (kg)

8.250

10.400

14.500 - 16.000

24.000
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MODEL

Thể tích chứa bụi, rác (m)3
Thể tích chứa nước (m)3
Quạt hút

Quạt hút Việt Nam, mới 100%

Động cơ dẫn động quạt hút

Động cơ Hyundai, xuất xứ Hàn Quốc, mới 100%

Chổi quét

02 chổi quét bố trí hai bên hông và 01 chổi quét trung tâm

Miệng hút

02 cái bố trí hai bên hông xe

Xylanh thủy lực

Vật tư, linh kiện xuất xứ Ý do Việt Nam sản xuất, mới 100%

Xylanh khí nén

Nhãn hiệu TPC, xuất xứ Hàn Quốc, mới 100%

Bơm thủy lực

Nhãn hiệu SHIMADZU, xuất xứ Nhật Bản, mới 100%

Mô tơ thủy lực

Nhãn hiệu SAUER DANFOSS, xuất xứ Đan Mạch, mới 100%

Van điện từ Solenoid

Nhãn hiệu PARKER, xuất xứ Mỹ, mới 100%

Van phân phối chính

Nhãn hiệu YUKEN, xuất xứ Đài Loan, mới 100%

Bơm nước cao áp
Hệ thống điều khiển
Vật liệu chế tạo

Nhãn hiệu COMET, xuất xứ Ý, mới 100%
Điều khiển quét hút hoàn toàn trong cabin thông qua hệ thống camera và màn hình quan sát
Thép hợp kim chống ăn mòn ngoài khí quyển, chịu mài mòn và áp lực cao SPA-H (xuất xứ Nhật Bản)

(*) Thông số chỉ mang tính tham khảo, nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Baûo haønh 12 thaùng
Động cơ và quạt hút

Chổi trung tâm

Chổi quét hai bên hông

Camera và màn hình quan sát

