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Model FL8JTSA 2017 & FL8JT7A 2018 

Loại xe Ô tô xitec (chở thực phẩm) 

Vật liệu đóng bồn Inox304 

Kiểu dạng bồn Hình Elip – Đơn vị tiên phong đầu tiên hàn 

thân bồn bằng Robot theo công nghệ Châu 
Âu (Euro Technology Tank) có chất lượng 

vượt trội, tuổi thọ cao – An toàn tuyệt đối 

khi vận hành. 

Khối lượng bản thân (Kg) 8715  

Khối lượng cho chở (Kg) 15090 

Khối lượng toàn bộ (Kg) 24000 

Điều hòa nhiệt độ Tùy chọn 

Dung tích chứa xitec 16400 (Lít) 

Kích thước lòng thùng 

(mm) 

7190 x 2300 x 1300  

Kích thước tổng thể (mm) 9695 x 2500 x 3000 

Thân xitec Inox dày 4 ly 

Mặt đầu - đuôi Inox dày 4 ly, dập dạng mo siêu chịu lực 

Vách ngăn  Tùy chọn 

Chân xitec Thép Nippon dày 5 ly hoặc Inox dày 5 ly 

Cửa nạp (Thân lẩu) Inox dày 3 ly 

Vách chắn sóng Inox dày 3 ly 

Vách giảm sốc Inox dày 3 ly 

Thanh giằng bên trong 

bồn 

Inox dày 3 ly 

Hộp đựng ống xả Tùy chọn 

Be bồn che thân lẩu Inox chấn hình 1,5ly 

Vai hộp (Lỗ tai) Inox chấn hình 1,5ly 

Khe ngắm mức (đồng 

tiền) 

Có - Ống Inox đúc Ø90  

Van hô hấp Tùy chọn 

Hệ thống ống thông hơi Có 

Hệ thống đường ống xả Ống Inox đúc Ø90 ở giữa bồn  -   Ống Inox đúc Ø114 ở đuôi xe 

Van bi Van Inox ITALY 

PTO Tùy chọn 

Bơm xăng dầu Tùy chọn 

Đo lường thể tích Xitec Tùy chọn 

Bảo hành Toàn diện từ A đến Z trong 24 tháng - Không giới hạn số kilomet 

Tặng kèm (Option free)  Thùng đựng đồ nghề  

 Bảo vệ ắc-quy - bình hơi bằng Inox 

Ngoài ra: Xe còn chở được nước, mủ cao su, bia, mật mía, nước mắm, dầu dừa, dầu thực 

vật, và cả xăng dầu,...Tùy theo nhu cầu khách hàng. 


