Xe Cẩu: HINO FC9JLSW Gắn cẩu unic 3 tấn 4 khuc

Chưa có đánh giá
xe hino 5 tan gan cau , hino fc gắn câu ,xe cẩu
hino fc , gia xe cẩu hino 5 tấn, gia xe cau hino
fc, hino gan cau unic gan cau, xe gan cau hino
chat luong, xe tải cẩu hino 5 tấn,giá xe tải cẩu
hino,xe tai cau hino,xe tải cẩu đã qua sử dụng,xe
tải hino gắn cẩu,gia xe cau hino,xe tải cẩu 5 tấn
cũ , gia xe tai cau hino,HINO FC9JLSW Gắn cẩu
unic 3 tấn 4 khúc tải trọng 5 tấn. Linh kiện nhập
khẩu CKD từ Nhật bản , Nhà máy ô tô HINO VIỆT NAM
lắp ráp mới 100%, xuất xưởng 2017 Bảo hành 2 năm
và 100.000 km.

Chi tiết sản phẩm

THÔNG SỐ XE CẨU HINO FC
Đặc tính kỹ thuật
Linh kiện nhập khẩu CKD từ Nhật bản , Nhà máy ô tô HINO VIỆT NAM lắp ráp mới 100%, xuất xưởng 2017Động cơ
J05E-TE , 04 máy thẳng hàng,Dung tích xi-lanh 5123 cc.Công suất cực đại: 118 kW/ 2500 v/ph, Hộp số: Kiểu
cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi; dẫn động cơ khí, Tay lái trợ lực, điều chỉnh độ nghiêngKính cửa chỉnh
điệnChưa bao có máy lạnh.
Trang thiết bị theo tiêu chuẩn
Đèn trần, mồi thuốc lá01 kính hậu trong cabin & 02 kính hậu ngoài.01 bánh xe dự phòng, 01 bộ đồ nghề tiêu
chuẩnRadio catset.Hệ thống phanh: Trước đĩa tản nhiệt, sau thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. Cơ cấu
phanh loại tang trống.Hệ thống lái: Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực. Hệ thống treo : Phụ thuộc, nhíp lá,
giảm chấn thuỷ lực.
Trọng lượng (kg).
Trọng lượng bản thân:

5255 kg

Trọng lượng toàn bộ

10400 kg

Tải trọng thiết kế

:

:

4950 kg

THÔNG SỐ :Chiều dài cơ sở : 4990 mm, Lốp xe: 8.25 - 16 /8.25 – 16.
Thùng: Quy cách thùng lửng gắn cẩu
Thùng lửng : Kích thước tổng thể : 8700 x 2500 x 3000 mm
- Kích thước lọt lòng : 6100 x 2350 x 550 mm + Cao su bố lót đà dọc thùng d=15mm- Đà dọc U120 4mm 2 cây.
Đà ngang U100 4 mm 16 cây- Sàn phẳng 3 ly
- Khung bửng : U140 đúc Trụ đứng : U140 đúc- Vách thùng tole 1,2 ly
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- Khóa bản lề sắt sơn/Vè Inox Cản hông cản sau sắt sơnGia cố chassi từ máy đoạn gắn cẩu thép U6 Ly chạy
suốt ra sau đuôi thùng
PTO ( bộ trích công suất, lấy công suất máy tạo thủy lực chạy cẩu .- Thời gian giao xe: 15 ngày kể từ ngày
đặt cọc với điều kiện bên B phải thanh toán toàn bộ 100% số tiền giá trị của Hợp đồng như đã ký. Địa điểm
giao xe : Tại Bên B- Khuyến mãi : Máy lạnh : 10 triệu đồng/ Bộ định vị GPS/ Phù Hiệu vân tải.- 100 lít dầu
theo xe.
CẨU TỰ HÀNH UNIC 5 TẤN 4 ĐOẠN URV 554 MỚI 100@ HOẶC cũ ,bảo hành .Khối lượng nâng lớn nhất: 5050 Kg tại
2,5 mét, Chiều cao tối đa: 12.7 mmét, Bán kính làm việc: từ 0.74 – 10.7 m , Chiều dài cần: 3.78 - 13.38
mét,, Góc nâng cần: từ 1 độ đến 78 độ , Góc quay cần: 360 độ
Phương thức thanh toán
Lần 1 : Đặt cọc 30% giá trị hợp đồng để bên Bán tiến hành đóng thùng, ra hồ sơ xe
Lần2 : Trước khi đăng kí đăng kiểm, bên Mua thanh toán 50% giá trị Hợp đồng để bên bán tiến hành đăng kí
đăng kiểm xe
Lần 3 : Bên Mua thanh toán nốt phần tiền còn lại để bên bán bàn giao xe và giấy tờ liên quan
Hồ sơ và giấy tờ liên quan.
Cavet xe 5- Hóa đơn V.A.T bên bán xuất cho bên mua
Sổ đăng kiểm 6- Hóa đơn lệ Phí trước bạ
Bảo hiểm TNDS 7- Hóa đơn phí bảo trì đường bộ .
Tem đăng kiểm + tem bảo trì đường bộ 8- Hóa đơn đăng kiểm
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