
Thông số kỹ thuật ôtô 

  

Nhãn hiệu : KIA THACO FRONTIER K250 

Số điện thoại : 0949 90 96 98 – 0903 556 740 gặp CHÍNH 

Website : www.xechuyendungankhang.com hoặc www.xebonchoxangdau.vn  

Loại phương tiện : Ô tô xi téc (chở xăng) 

Xuất xứ : Hàn Quốc và Việt Nam 

Cơ sở sản xuất : Công ty TNHH Xe Chuyên Dùng An Khang 

Thông số chung: 
 

Trọng lượng bản thân : 2580 kG 

Tải trọng cho phép chở : 2220 kG 

Số người cho phép chở : 3 người 

Trọng lượng toàn bộ : 4995 kG 

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 5370 x 1750 x 2280 mm 

Kích thước bao xi téc : 2.850/2.650 x 1.490 x 960 mm 

Khoảng cách trục : 2810 mm 

Vết bánh xe trước / sau : 1470/1270 mm 

Số trục : 2 
 

Công thức bánh xe : 4 x 2 
 

Loại nhiên liệu : Diesel 
 

Động cơ : 

Nhãn hiệu động cơ: D4CB 

Loại động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp 

Thể tích : 2497       cm3 

Công suất lớn nhất /tốc độ quay : 96 kW/ 3800 v/ph 

Lốp xe :  
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: 02/04/---/---/--- 

Lốp trước / sau: 6.50R16 /5.50R13 

Hệ thống phanh : 
 

Phanh trước sau /Dẫn động : Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không 

Phanh tay /Dẫn động : Tác động lên bánh xe trục 2 /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: Xi téc chứa xăng (thể tích 3000 lít, khối lượng riêng 0,74 kg/lít) 

 

Xe bồn 3 khối KIA K250 chở xăng dầu 

http://www.xechuyendungankhang.com/
http://www.xebonchoxangdau.vn/


Xe bồn 3 khối chở xăng dầu được đóng trên nền xe tải KIA THACO FRONTIER K250 2,4 tấn. Với thiết kế 

tốt ưu về kiểu dáng và tiện nghi đi cùng nhiều tính năng vượt trội đặc trưng của thương hiệu xe Hàn Quốc như 

kiểu dáng thon gọn và tiết kiệm nhiên liệu tối đa cho người sử dụng.  

Xe bồn KIA K250 3 khối chở xăng dầu có 2 mẫu thiếu kế gồm có bơm cấp lẽ lưu động và không có bơm cấp 

lẽ xăng dầu lưu động, cho khách hàng nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu chuyên chở hàng hóa thực tế 

của khách hàng. 

  

Hình 1: Hình chụp tổng thể xe bồn chở xăng dầu 3 khối KIA K250 có bơm cấp lẽ lưu động 

 

Hình 2: Hình chụp tổng thể xe bồn chở xăng dầu 3 khối KIA K250 tiêu chuẩn. 

 

Xe tải KIA là thương hiệu xe được biết đến rộng rãi ở Thế Giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Xe tải KIA 

có giá thành hợp lý, vừa túi tiền nhưng chất lượng xe KIA  vượt trội, bền theo thời gian, siêu tiết kiệm nhiên 

liệu, khi chuyển đổi lên xe thì không bị mất giá nhiều. Đây là điểm mà nhiều hãng xe đang hướng tới. 

 

Nay xe tải KIA được chúng tôi ứng dụng thiết kế xe bồn chở xăng dầu. Xe bồn KIA 3 khối K250 được đánh 

giá là sản phẩm chất lượng cao, mang tính đồng bộ nhất. 



Phần bồn – xitec chở xăng dầu 3 khối được đóng bằng thép Nippon Nhật Bản có trọng tâm thấp, ôm khíp sắt-

xi xe giúp xe thêm vững vàng khi vận hành ở đường xấu, không bằng phẳng. Vách ngăn và 2 đầu bồn (chỏm 

đầu bồn) được ép bằng nguội 1 lần ép không làm thay đổi cấu trúc thép. Thân bồn chở xăng dầu được quấn 

bằng thép Nippon Nhật Bản. Các mối hàn liên kết bồn xăng dầu được hàn bằng Robot do kĩ thuật viên lành 

nghề, kinh nghiệm làm xe bồn xăng dầu lâu năm.  

Bồn xitec xăng dầu được chia làm 2 ngăn. Có trang bị thêm van đóng khẩn cấp giúp bảo vệ hàng hóa xăng 

dầu, trách gây thiệt hại cho đơn vị vận tải xăng dầu. Sàn thao tác được bố trí 2 bên hông xe bồn xăng dầu 3 

khối, tích hợp thêm hộp đựng ống xả bảo vệ và cất giữ ống xả xăng dầu tốt hơn – thẩm mỹ hơn - an toàn hơn. 

Ngoài ra, Xe bồn 3 khối chở xăng dầu KIA K250 còn được trang bị hệ thống bơm xả xăng dầu thông qua bộ 

trích công suất động cơ (PTO) qua bơm Blackmer (Bơm cánh gạt) có lưu lượng cao từ 20m3/h hoặc 40m3/h – 

Mất 5 phút để bơm hết 3.000 Lít. Giúp tiết kiệm được thời gian như xe bồn xăng dầu xả thông thường . Chỉ có 

xe bồn Isuzu 3 khối QKR77FE4, Xe bồn 3 khối Hyundai N250 và xe bồn 3 khối KIA K250 mới được trang bị 

thêm. 

10 Ưu điểm khi lựa chọn xe bồn 3 khối KIA K250 

-      Xe được nhập khẩu CKD (3 cục) từ KIA. Nên có chất lượng và độ bền tốt. 

-      Phần bồn chở xăng dầu được đóng bằng thép Nippon Nhật Bản cao cấp, hệ thống van nhập khẩu công 

nghệ Châu Âu. 

-      Tổng khối lượng chuyên chở hàng hóa dưới 5 tấn nên được vào thành phố thoải mái vào ban ngày. 

-      Kích thước xe nhỏ gọn thích hợp với mọi loại đường như dễ vận hành ở đường hẻm nhỏ hay đường bê-

tông nông thôn. 

-      Xe được trang bị hệ thống bơm xả xăng dầu siêu tốc, tiết kiệm thời gian tối đa. 

-      Xe bồn xăng dầu 3 khối KIA K250 mạnh mẽ, siêu tiết kiệm nhiên liệu. 

-      Gía xe bồn 3 khối KIA K250 bình dân dễ sử dụng. 

-      Ra xe dễ dàng, không mất giá như nhiều thương hiệu khác 

-      Phụ tùng thay thế dễ kiếm, giá rẻ. 

-      Bảo hành toàn diện trọn đời từ A đến Z cho xe bồn chở xăng dầu 3 khối KIA K250 

Liên hệ. 

·         CÔNG TY TNHH XE CHUYÊN DÙNG AN KHANG 

·         ĐT: 0949.90.96.98 – 0903.556.740 (Mr Chính) 

·         Mail: chinh.saigonchuyendung@gmail.com – xebonchoxangdau.vn@gmail.com 

·         Đ/C: QL1A, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An 

Website: www.xebonchoxangdau.vn – www.xechuyendungankhang.com  

Từ khóa: công ty tnhh xe chuyên dùng an khang, xe bồn 3 khối, xe bồn kia k250, xe kia bồn 3 khối, xe bồn xăng dầu kia 3 khối, xe kia k250 bồn xăng dầu, mua xe 
bồn xăng dầu 3 khối, mua xe bồn kia k250, mua xe kia bồn 3 khối, giá xe bồn kia 3 khối, giá xe bồn kia k250, giá xe kia k250 bồn 3 khối, thông số xe bồn kia k250, 

thông số xe bồn 3 khối kia k250 
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