iz65 thùng kín

Giá giá: Chưa có đánh giá
Đánh
Hỏi về sản phẩm này
Nhà sản xuấtXe tải Hyundai

Thông
Mô
tả số kỹ thuật chung xe tải hyundai iz65 thùng kín 2.5 tấn và iz65 3.5 tấn
Nhãn hiệu
IZ65-TK/TKH
Loại phương tiện
Ô tô tải thùng kín
Xuất xứ
Việt Nam
Cơ sở sản xuất
Công ty cổ phần ôtô Đô Thành
Số người cho phép chở
03 người
Công thức bánh xe
4×2
Thông số số về trọng lượng (kg)
Khối lượng toàn bộ
6620/4990 KG
Khối lượng hàng hóa
3490/1990 KG
Số người cho phép chở
3
Khối lượng bản thân
2935/2805 KG
Thông số về kích thước (mm)
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao
6230 mm x 2090 mm x 2760 mm
Kích thước lòng thùng hàng
4310 mm x 1940 mm x 1850 mm
Khoảng cách trục
3360 mm
Vết bánh xe trước / sau
1560/1508 mm
Khoảng sáng gầm xe
210 mm
Số trục
2
Công thức bánh xe
4 x 2
Động cơ
Loại nhiên liệu
Diesel
Nhãn hiệu động cơ
JE493ZLQ4 EURO IV
Loại động cơ
4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước,
tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp
Thể tích
2771 cm3
Công suất lớn nhất /tốc độ quay
109 kW/ 3400 v/ph
Momen xoắn cực đại
260 N.m / 2000 rpm
Kiểu hộp số
JC528T8 cơ khí 5 số tiến, 1 số lùi
Lốp xe
Số lượng lốp trên trục I/II
02/04
Lốp trước / sau
7.00 – 16 /7.00 – 16
Hệ thống phanh
Phanh chính
Tang trống, thuỷ lực 2 dòng trợ lực chân không
Phanh đỗ
Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí
Phanh khí xả, Phanh ABS
CÓ
Các hệ thống khác xe tải iz65
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động
Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực
Ly hợp
Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực
chân không
Hệ thống treo
Phụ thuộc, nhíp lá , giảm chấn thủy lực
Máy phát điện
14V-110A
Ắc quy
12V-90Ah
Khả năng leo dốc lớn nhất
24.2%
Tốc độ tối đa
100km/h
Thể tích bình nhiên liệu
80 lít
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Bán kính vòng quay nhỏ nhất
Trang thiết bị tiêu chuẩn

Trang thiết bị lựa chọn thêm

Nhận xét
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

6,8 m
Hệ thống điều hòa, giải trí CD, DVD, MP3, USB,
SD - Kính bấm chỉnh điện - Đèn sương mù - Khóa
cửa trung tâm - Dây đai an toàn 3 điểm
Thanh che mưa bên tải/ phụ mạ chrome - Ốp trang
trí kính chiếu hậu mạ chrome - Còi báo giọng
đôi

