Xe Cẩu: xe hino WU352 4.5 tấn găn cẩu unic unic 230 2 tấn 4 khúc

Đánh giá: 5.0
Xe tải Hino WU352 4.5 tấn gắn cẩu Unic 2.3 tấn
URV233 Tải trọng cho phép chở : 3490 kG Trọng
lượng toàn bộ : 7500 kG Kích thước xe (D x R x C)
: 6820 x 1990 x 2620 mm Kích thước lòng thùng
hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 4250 x 1850 x
400 (mm)

Chi tiết sản phẩm

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các dùng xe
chuyên dùng , xe tải gắn cẩu , từ các hãng hino, hyundai, isuzu,.... với hình thức
chuyên nghiệp và uy tín, với trách nhiệm và uy tín là hàng đầu nỗ lực hết mình để cho
ra các sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất, thiết kế tư vân đóng thùng, và hỗ trợ thủ
tục vay vốn ngân hàng nhanh chóng.
Xe cần cẩu Unic 2,3 tấn URV233: là dòng sản phẩm cẩu dành cho xe tải nhẹ. Được sản
xuất trên nền tiêu chuẩn “V-Series” của UNIC Nhật Bản, sản phẩm có thể hoạt động tốt
với hiệu quả cao nhất và chi phí thấp nhất.
cẩu tự hành Unic UR-V233 là dòng sản phẩm mới nhất, đáp ứng sức nâng 2,3 tấn có thể
lắp đặt trên nhiều dòng xe tải nhẹ khác nhau như: Hino WU, Hino XZU, Kia K165,
Hyundai H100m Hyundai HD65…
Thông số kỹ thuật xe cẩu 2 tấn 3 khúc unic (UR- V233)
Tải trọng nâng tối đa: 2.330 kg tại 1,70 m
Chiều cao móc tối đa: 9,5 m (4 đoạn)
Bán kính làm việc tối đa: 8,43 m (4 đoạn)
Chiều dài cần tối đa: 8,60 m (4 đoạn)
Các model: UR-V232 (2 đoạn); UR-V233 (3 đoạn); UR-V234 (4 đoạn)

THÔNG SỐ XE TẢI HINO WU352 GẮN CẨU UNIC U233 2.3 TẤN
Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng phun nhiên liệu và làm mát
bằng nước : Dung tích xy lanh 4.009 cc,
Công suất cực đại(JIS Gross) PS :130 (tại 2.700vòng/phút)
Momen xoắn cực đại (JIS Gross) ,N.m 363 (tại 1.800vòng/phút)
Tốc độ tối đa 3.550 vòng/phút
Hộp số Model :M550
Loại 5 số đồng tốc từ số 1 đến số 5
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Thông số chung:
Trọng lượng bản thân : 3815 kG
Phân bố : – Cầu trước : 2005 kG
– Cầu sau : 1810 kG
Tải trọng cho phép chở : 3490 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 7500 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 6820 x 1990 x 2620 mm
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) 4250 x 1850 x
400/— mm
Khoảng cách trục : 4000 mm
Vết bánh xe trước / sau : 1455/1480 mm
Số trục : 2
Công thức bánh xe : 4 x 2
Loại nhiên liệu : Diesel
Động cơ :
Nhãn hiệu động cơ: W04D-TR
Loại động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
Thể tích : 4009 cm3
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : 92 kW/ 2700 v/ph
Lốp xe :
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: 02/04/—/—/—
Lốp trước / sau: 7.50 – 16 /7.50 – 16
Hệ thống phanh :
Phanh trước /Dẫn động : Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không
Phanh sau /Dẫn động : Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không
Phanh tay /Dẫn động : Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí
Hệ thống lái :
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực
thuỷ lực
Ghi chú: Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV233 (spec: K) có sức
nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 2330 kg/1,7 m và 530 kg/6,23 m
(tầm với lớn nhất); – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh
giá

1. Sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng bảo hành 12 tháng.
3. Hỗ trợ làm hồ sơ mua qua ngân hàng với lãi suất thấp.
4. Nhận hỗ trợ khách đăng ký, đăng kiểm xe.
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5. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất đối với xe và phần chuyên
dùng.
6. Có xe giao ngay,
7. Hỗ trợ ngân hàng nhanh chóng ,tỉ lệ vay hơn 80%, lãi xuất thấp uy
tín.
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