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BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN 7 NĂM 
HOẶC 700.000 KM 

(TÙY THEO ĐIỀU KIỆN NÀO 
ĐẾN TRƯỚC)

BẢO DƯỠNG CHÍNH HÃNG TỐI ƯU
THEO CHÍNH SÁCH

CỦA HINO MOTORS VIỆT NAM

CHIẾN BINH ĐƯỜNG DÀI MẠNH MẼ, BỀN BỈ
HINO SERIES



Hình ảnh và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo, Hino có quyền thay đổi mà không cần báo trước.
Product images, speci�cations and body applications are reference, Hino reserves the right to change without prior notice.

Dầm sát xi được thiết kế với dộ dày 
6-10mm theo tiêu chuẩn mới của HINO 
Nhật Bản. Đảm bảo mang lại cảm giác 
vận hành vững vàng trên mọi cung 
đường cho khách hàng.

Đầu kéo HINO 700s được trang bị thêm 1 
ECU trên động cơ, giúp xe vận hành mạnh 
mẽ khi lên dốc và tiết kiệm nhiên liệu trên 
đường bằng phẳng.

Giảm đến 4% sức cản gió nhờ thiết kế 
cabin mới. Các thanh gia cố bên cửa và 
dưới sàn cabin giúp hấp thụ lực, an toàn 
hơn cho tài xế.

Cabin nóc cao với 2 giường ngủ được thiết 
kế phía sau nhằm tạo không gian nghỉ 
ngơi cho tài xế sau chặng đường dài hoặc 
trong thời gian bốc dỡ hàng.

Được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của 
BOSCH, mang lại độ bền và hiệu suất vận 
hành tối ưu. Mức tiêu hao chỉ ở mức 3% tiêu 
hao nhiên liệu (các hệ thống khác là 5%).

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HINO MOTORS VIỆT NAM
Lầu 22, Tòa nhà Sài Gòn Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM

HOTLINE ĐẠI LÝ:

PWR
MODE

ECO
RUN

THIẾT KẾ MỚI NHẤT TỪ HINO NHẬT BẢN

2 ECU ĐỘC LẬP CHO 2 CHẾ ĐỘ CHẠY

CABIN EGIS AN TOÀN, ĐỘ CẢN GIÓ TỐI THIỂU

CABIN CAO, RỘNG RÃI CHO TÀI XẾ, PHỤ XE

HỆ THỐNG TÁI XỬ LÝ KHÍ THẢI CỦA BOSCH

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO HINO 700s - EURO 5
SPECIFICATION OF HINO SERIES 700s - EURO 5

Khối lượng kéo theo cho phép TGGT/Authorized towed mass

Tự trọng/Vehicle Mass

Kích thước xe/Vehicle Dimensions

L
L

Tan(%)

Km/h

cc

N.m

PS

mm

mm

mm

mm

Kg

Kg

 

Chiều dài cơ sở/Wheelbase 

MODEL YC4250SS2PK5 Euro 5

Kích thước bao ngoài (DxRxC)
Body Dimension (OLxOWxOH)

Tiêu chuẩn khí thải/Emission Level Euro 5

420 (1,900 vòng/ phút)
420 (1,900 rounds/ minute)

FAST 12JSD180TA
Hộp số cơ khí 12 số tiến 2 số lùi, đồng tốc
12-speed, Overdrive, Synchromesh 1st- 12nd

Công suất cực đại (Jis Gross)
Maximum output (Jis Gross) 

40,000

8,855

3,300 +1,350

6,875 x 2,530 x 3,515

P11C-WE - Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng làm mát bằng chất lỏng
P11C-WE - 4 stroke engine, 6 cylinder, inline water cooled

1,765 (tại 1,000~1,600 vòng/phút)
1,765 (at 1,000~1,600 rounds/minute)

10,520

Hệ thống phun điện tử trực tiếp
Common rail fuel injection system

295/80R22.5

131

34.2

Có trang bị/Equipped

2 người/02 persons

Cơ cấu lật Cabin thủy lực, điều khiển điện/Auto cab - titlted 

2,490

3,515

Mômen xoắn cực đại (Jis Gross)
Maximum torque (Jis Gross)

Dung tích xylanh/Displacement 

Hệ thống cung cấp nhiên liệu
Fuel injection system

Loại/TypeLy hợp/Clutch

Hộp số/Transmission Model/Type

Model/Type

Chiều rộng Cabin/Cabin width

Chiều cao Cabin/Cabin height

Hệ thống lái/Steering system

Hệ thống phanh chính/Service bake system

Phanh đỗ/Parking brake

Cỡ lốp/Tire size

Tốc độ cực đại/Maximum speed

Hệ thống phanh phụ trợ/Auxiliary brake

Hệ thống treo cầu trước/Front suspensiont

Hệ thống treo cầu sau/Front suspension 

Cửa sổ điện/Power window

Khoá cửa trung tâm/Centre door lock

CD&AM / FM Radio/AM/PM radio with CD player

Điều hoà không khí/Airconditioner

Số chỗ ngồi/Seating capacity

Khả năng vượt dốc/Gradeability tan (%) 

380
35

Lật cabin/Cabin - tilted

Treo cabin/Cab suspension

Thùng nhiên liệu/Fuel tank

Tính năng khác/Other features
Thùng dung dịch Ure/Cabin width

Động cơ/Engine

Loại đĩa đơn ma sát khô lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén, cân bằng tự động
Dry single plate with damper springs, automatic gap adjuster, hydraulic control

Phanh lò xo tác dụng lên các bánh xe cầu sau dùng trong trường hợp phanh
khẩn cấp và phanh đỗ
Spring brake acting on rear frontward & rear rearward wheels, for emergency &
parking purpose

Khí nén 2 dòng, cam phanh chữ "S", trang bị ABS
Full Air, Dual circuit, "S" cam type

Trợ lực thủy lực, cơ cấu lái trục vít êcubi tuần hoàn
Recirculating ball with hydraulic booster

Cabin treo bóng hơi toàn phần
Forward control, full �oating cab suspension

Phanh khí xả/Exhausted brake

Phụ thuộc, nhíp lá dạng hộp, giảm xóc thủy lực và cân bằng
Semi-elliptic, tapered leaf springs with shock absorbers and stabilizer

Phụ thuộc, nhíp lá
Semi-elliptic multi leaf springs with torque rods.


