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XE TẢI NHẬT BẢN
ĐỒNG HÀNH ĐẾN THÀNH CÔNG

THÙNG LỬNG THÙNG ĐÔNG LẠNH THÙNG MUI BẠT



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG TIN ĐẠI LÝ
Chú ý: Hình ảnh và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước tới Khách hàng.

MODEL
KÍCH THƯỚC

Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) 10232 x 2486 x 2751 11832 x 2486 x 2751
Chiều dài cơ sở (mm) 5500 6500
Vệt bánh trước/sau (mm)

KHỐI LƯỢNG
Tự trọng 5648 Kg 5756 Kg
Tổng tải trọng theo thiết kế
Tổng tải trọng cho phép giao thông
Số chỗ ngồi

ĐỘNG CƠ
Model

Dung tích xi lanh
Công suất cực đại
Mômen xoắn cực đại

TRUYỀN ĐỘNG
Ly hợp
Hộp số
Tỷ số truyền cầu

HỆ THỐNG LÁI
HỆ THỐNG PHANH

Phanh trước, Phanh sau/ Phanh tay
Tiêu chuẩn an toàn phanh

HỆ THỐNG TREO
Trước/ Sau

HỆ THỐNG LỐP
Thể tích thùng nhiên liệu

16000 Kg
03 người

GH8E 250 - Euro V

PKE42R

2027/ 1836

17500 Kg

TRANG BỊ TIÊU CHUẨN Giường nằm, Khoang để đồ, Máy lạnh, Kính 
một chạm, Radio, MP3, AUX, Đồ nghề

Trục vít Ecu bi, trợ lực thủy lực

Trang trống khí nén, tuần hoàn/ Lốc kê
ABS, Cúp bô

Lá nhíp, giảm chấn thủy lực
Michelin 11.00R20

190 lít

950 Nm tại 1000 - 1800 rpm

Đĩa ma sát khô
Cơ khí, 06 số tiến, 01 số lùi

4.33

Loại động cơ Diesel, 4 thì, 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng 
áp, làm mát khí nạp, phun dầu điện tử

7698 cm3

250 HP/184 Kw tại 2200 rpm

24 ĐỘ TIN CẬY

HIỆU QUẢ LÁI XE

TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU¥

Khung gầm được thiết kế vững chắc và trải qua các công 
đoạn kiểm tra nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Khung gầm còn được trang bị thanh cân bằng ngang đảm 
bảo xe hoạt động an toàn, bền bỉ trên mọi địa hình.

Không gian Cabin rộng rãi làm tăng 
sự thoải mái của tài xế khi vận hành 
đường dài giúp việc lái xe an toàn 
hơn.

Màn hình LED hiện đại hiển thị mọi 
cảnh báo một cách trực quan nhất tới 
tài xế.

Hệ thống truyền động được thiết kế và tính toán 
với tỷ số truyền hợp lý đảm bảo động cơ luôn 
hoạt động tối ưu và tiết kiệm nhiên liệu.


