
Thông số kỹ thuật ôtô 

  

Nhãn hiệu : HINO XZU720L-HKFRP3 

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

Website : www.xebonchoxangdau.vn  

Loại phương tiện : Ô tô xi téc (phun nước áp lực cao) 

Xuất xứ : Nhật Bản và Việt Nam 

Thông số chung: 
 

Trọng lượng bản thân : 4505 kG 

Tải trọng cho phép chở : 2800 kG 

Số người cho phép chở : 3 người 

Trọng lượng toàn bộ : 7500 kG 

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 6750 x 1995 x 2350 mm 

Kích thước bao xi téc : 2600 x 1810 x 760/--- mm 

Khoảng cách trục : 3870 mm 

Vết bánh xe trước / sau : 1655/1520 mm 

Số trục : 2 
 

Công thức bánh xe : 4 x 2 
 

Loại nhiên liệu : Diesel 
 

Động cơ : 

Nhãn hiệu động cơ: N04C-UV 

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

Thể tích : 4009       cm3 

Công suất lớn nhất /tốc độ quay : 110 kW/ 2500 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 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: Xi téc chứa nước (2800 lít) và cơ cấu bơm, phun nước 

 

 

 

http://www.xebonchoxangdau.vn/


Công Ty TNHH Xe Chuyên Dùng An Khang (AKS) xin giới thiệu với quý khách hàng mẫu Xe Hino 

XZU720 phun nước áp lực cao hay còn gọi là xe phun nước, xe thông cống, xe chữa cháy,...vv thì vẫn được. 

Xe phun nước Hino XZU720 (3 khối) tiêu chuẩn khí thải Euro 4, đây là xe phun nước có thể thông cống áp 

lực loại nhỏ được lắp ráp trên nền xe cơ sở Hino, với giá thành rẻ, chất lượng cao hứa hẹn sẽ bùng nổ trên thị 

trương. Cùng với sự hiện đại hóa của hệ thống giao thông đường bộ đó là sự phát triển mạng lưới thoát nước 

ngầm dưới lòng đường. Sau một thời gian vân hành sử dụng thì các cống rãnh ngầm thoát nước sẽ bị tắc, cũng 

như các cống rãnh thoát nước đô thị của thành phố là hệ thống thoát nước của các nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, 

nhà máy hay khu công nghiệp cũng thế. Chính vì thế công ty chúng tôi cho ra sản phẩm xe thông cống áp lực 

cao hay còn gọi là xe bồn phun nước áp lực cao để thông các loại cống rãnh ngầm bị tắc. Chơ chế hoạt động 

của xe thông cống áp lực Hino là dùng bơm để bơm nước áp lực cao dẫn qua đường ống đến đầu chuột thông 

phá, các tia nước áp lực phun ra từ đầu chuột làm tan bùn mỡ để thông cống đồng thời đẩy con chuột thông 

phá di chuyển. Quý khách cần thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Hotline: 0949 90 96 98  -  0903 556 740 gặp 

CHÍNH 

Những thủ tục liên quan khi mua Xe phun nước áp lực cao, xe thông cống Hino XZU720 (3 khối) 

Giá cả hợp lý nhất, chất lượng tốt nhất,  thủ tục mua bán nhanh nhất... 

Hỗ trợ khách hàng đăng ký đăng kiểm vận chuyển giao xe tận nơi. 

Bảo hành 12 tháng hoặc 40.000 Km trên tất cả các đại lý ủy quyền trên toàn quốc. 

Hỗ trợ tư vấn bảo hành, sửa chữa, có nhà máy sản xuất xe chuyên dụng, xưởng dịch vụ bảo hành với dịch vụ 

tốt, đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao, nhiệt tình phục vụ 24/24h. 

1. Cung cấp các phụ tùng thay thế chính hãng 

Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất, nhập khẩu và phân phối uy tín chuyên nghiệp các loại phụ tùng xe tải 

chuyên dụng, xe tải nặng của các hãng: Howo Sinotruck, Dongfeng, Faw, Camc, Shacman, Hyundai, Hino, 

Isuzu… trên thị trường, cùng với chủng loại phong phú, đa dạng về kiểu giáng, mẫu mã và phù hợp với mọi 

điệu kiện địa hình cũng như nhu cầu công việc của Quý khách hàng. 

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại xe tải chuyên dụng, xe tải nặng và phụ tùng thay thế nhập khẩu nguyên 

chiếc và tất cả phụ thùng đều chính hãng do chúng tôi phân phối. 

Phụ tùng xe tải được thành lập dựa trên lòng quyết tâm xây dựng một thương hiệu Nhập khẩu và phân phối 

phụ tùng ô tô tải uy tín, với nền tảng vững chắc về kiến thức kỹ thuật, kinh doanh và kinh nghiệm thực tế cũng 

như năng lực tài chính lành mạnh. Chúng tôi có những bước tiến vượt bậc về ngành cung cấp phụ tùng ô tô 

chính hãng. 

2. Quan điểm kinh doanh xe và phụ tùng 

- Phân phối phụ tùng thay thế: Chúng tôi có những hình thức bán hàng sẵn có và đặt hàng theo nhu cầu khách 

hàng yêu cầu. 

- Cam kết kinh doanh xe và phụ tùng: Chúng tôi cung cấp cho khách hàng không phân biệt lấy số lượng nhiều 

hay ít, giá cả hợp lý cho mọi khách hàng đẻ khách hàng yên tâm sử dụng hay nhằm mục đích kinh doanh, 

Hàng chính xác chất lượng và chất lượng đảm bảo. Tuyệt đối không bán hàng kém chất lượng, không nhập 

nhèm về chủng loại, giá hàng bán thống nhất dù khách mới hay khách quen. Quý khách có thể trả lại mà 

không cần lý do trong thời gian cho phép. 

3. Hỗ trợ vay vốn ngân hàng mua xe trả góp 

Chúng tôi tư vấn vay vốn ngân hàng mua xe tải trả góp, khách hàng sẽ sở hữu ngay chiếc xe chỉ 15 triệu 

đồng/1 tháng, tỉ lệ cho vay cao lên đến 70% đến 90% giá trị xe, lãi suất thấp, chúng tôi liên kết với rất nhiều 

các chương trình cho vay mua xe ô tô tải trả góp của các ngân hàng: VPbank, TPbank, Mbbank, SeaBank, 

SHB, BIDV, Sacombank, Agribank, HDbank, Techcombank, Vietcombank…hỗ trợ vay 70% giá trị xe và có 

thể cho vay mua xe tải lên đến 90% giá trị xe, thủ tục chứng minh tài chính nhanh gọn và thuận tiện nhất. Đáp 

ứng được mục đích kinh doanh của cả khách hàng doanh nghiệp cũng như khách hàng cá nhân. Lãi suất chỉ 

0,75%/tháng.  

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Hotline: 0949 90 96 98  -  0903 556 740 gặp CHÍNH 

 


