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(TAY LÁI BÊN TRÁI)

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước

Số 990 - Xa lộ Hà Nội - P. Bình Đa -Biên Hòa - Đồng Nai
ĐT: 02513 831 615 - Fax: 02513 836 836
Email: vinhphu@vitrac.vn - Website: www.vitrac.vn

Lô 1 - KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

Email: vinhphuhanoi@vitrac.vn
ĐT: 02435 562 277 - Fax: 02435 561 212 



Tố
i t

hi
ểu

Tr
un

g 
bì

nh
 1

Tr
un

g 
bì

nh
 2

Tố
i đ

a

Ghi chú: Kích thước với góc nghiêng cần là -1  .0

QUAY

định mức

* Momen tải cho phép/Chức năng cài đặt trước phạm vi quay toa

8

KÍCH THƯỚC XE

móc chính 25 tấn (3 puly, 
loại móc xoay được với lưỡi gà an toàn giữ dây nâng tải trên móc, 
khối lượng xấp xỉ 280 kg) puly phụ cho tải trên 47 tấn.

...

... Động cơ diesel



BẢNG BIỂU ĐỒ TẢI

CẦN CHÍNH Đơn vị: x1,000kg

Đơn vị: x1,000kgCẦN PHỤ

Chân chống được đẩy ra tối đa (7,0m) - Quay 360 độ

Chân chống được đẩy ra tối đa (7,0m) - Quay 360 độ

A: Chiều dài cần (m)
B: Bán kính tải (m)
C: Góc nghiêng cần khi mang tải (độ)
D: Góc nghiêng cần tối thiểu (độ) cho chiều dài cần tương ứng (không tải)

C: Góc nghiêng cần(độ)
R: Bán kính tải (m)
W: Sức nâng cho phép

42.0m Cần chính + 8.0m Cần phụ 42.0m Cần chính + 12.7m Cần phụ

Tỉ lệ đẩy cần

Mode đẩy cần

Mode đẩy cần

Đoạn 2
Đoạn 3
Đoạn 4
Đoạn 5

Sức nâng khi góc nghiêng cần 0  trên chân chống tầm rộng 7.0m - Quay 360  (Đơn vị: x1,000 kg)




