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เอกสารเลขที่ L-GY2P-0721

• ระบบยกหัวเกงดวยไฟฟา 
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัย • เกียร M009 ที่สุดของความแรงและประหยัด • คัสซีใหม ทนทาน สะดวกในการตอตัวถัง

• ระบบรองรับหัวเกงแบบลอยตัว
ลดการสั่นสะเทือนในหองโดยสาร

• ระบบเบรกแบบลมลวน
 พรอมปรับตั้งเบรกอัตโนมัติ

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดรถบรรทุก 12 ลอ ขับเคลอนสองเพลา ฮีโน รุน GY2PS1A-XHT

รุน
GY2PS1A-XHT

A
5,505

C
2,460

D
2,900

E
4,760

F
2,700

G
1,025

H
1,070

I
2,055

J
1,860

K
840

E'
7,460

ขนาดและสัดสวน หนวย : มม.

รายการ
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW)

น้ำหนักคัสซี

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
ระยะต่ำสุดของรถ
จำนวนที่นั่ง

หนา
หลัง
รวม
ที่ยางรถ
ที่เพลาทาย
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GY2PS1A-XHT
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3,300
8,800
10,100
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3

A - ชวงลอ B - ความยาวทั้งหมด C - ความกวางยางที่ลอหลัง D - ความสูงทั้งหมด E - ระยะหลังเกงถึงจุดกึ่งกลางลอหลัง E' - ระยะหลังเกงถึงปลายคัสซี
F - ระยะยนทาย G - ความสูงของเฟรมที่เพลาหนา H - ความสูงของเฟรมที่เพลาหลัง I - ระยะระหวางกึ่งกลางลอหนา J - ระยะระหวางกึ่งกลางลอหลัง K - ความกวางคัสซี

แบบ 8x4
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54.4 (28.6)

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร
รุน

รุนเกียร

ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)

อัตราทดเกียร

ทดพิเศษ
เกียร 1
เกียร 2
เกียร 3
เกียร 4
เกียร 5
เกียร 6
เกียร 7
เกียร 8
เกียรถอย

อัตราทดเฟองทาย 4.8755.428

125
47.5 (25.4)

M009 OD
10.178
6.986
5.063
3.636
2.633
1.921
1.392
1.000
0.724
9.874

เครองยนต
 รุน ฮีโน P11C-VU
 แรงมาสูงสุด (EEC Net) 280 กิโลวัตต (380 แรงมา)
  เมอเครองยนตหมุน 2,100 รอบ/นาที
 แรงบิดสูงสุด (EEC Net) 1,422 นิวตันเมตร (145 กิโลกรัมเมตร)
  เมอเครองยนตหมุน 1,500 รอบ/นาที
 แบบ เครองยนตดีเซล เทอรโบอินเตอรคูลเลอร
  4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง
  โอเวอรเฮดวาลว ระบายความรอนดวยน้ำ

ระบบการจายเชื้อเพลิง คอมมอนเรล ควบคุมดวยคอมพิวเตอร
เสนผานศูนยกลางกระบอกสูบ x ระยะชัก 122 x 150 มม.
ความจุกระบอกสูบ 10,520 ซีซี

 อัตราสวนกำลังอัด 16.0 : 1
 มาตรฐานไอเสีย ยูโร 3
คลัตช แหงแผนเดียว ควบคุมดวยระบบไฮดรอลิก
  มีลมดันชวย
เกียร 9 จังหวะเดินหนาโอเวอรไดรฟ
  เกียรทดพิเศษ-8 แบบซินโครเมช
เพลาหนา

แบบ คานเหล็กรูปตัว "I" โคง
 สมรรถนะ 13,000 กก.

เพลาหลัง
 แบบ ลอยตัวทั้งหมด เฟองทดเดี่ยว ไฮปอยดเกียร
 สมรรถนะ 21,000 กก.
ระบบเบรก

แบบ ลูกเบี้ยว (S-Cam) กระทำทั้งฝกนำและฝกตาม
 การควบคุม ลมดันลวน 2 วงจรอิสระ พรอมระบบปรับตั้งระยะผาเบรกอัตโนมัติ
เบรกมือ

แบบ สปริงเบรกกระทำที่เพลาหนาคูหลังและเพลาหลังคูหนา 
เบรกเสริม

แบบ เบรกไอเสียทำงานดวยลมดัน ควบคุมดวยไฟฟา
ระบบบังคับเลี้ยว

แบบ ลูกปนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกชวยผอนแรง
 อัตราทด 20.2
ระบบกันสะเทือน

หนา แหนบและโชคอัพ
 หลัง แหนบและแขนรับแรงบิด
ลอและยาง

กระทะลอ                       22.5 x 7.50 นอตลอ 10 ตัว
ขนาดยาง 11R22.5-16PR

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 370 ลิตร
คัสซี เหล็กรูปขั้นบันได "]"
หองโดยสาร

แบบ เหล็กขึ้นรูปเชอมประสาน
อุปกรณไฟฟา
 แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท จำนวน 2 ลูก   
  120 แอมแปร-ชั่วโมง เมออัตราประจุ 20 ชั่วโมง

เครองกำเนิดไฟฟา 24 โวลท 60 แอมแปร
เครองปรับอากาศ เด็นโซ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)
อุปกรณความปลอดภัย ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย, ไฟหนาปรับได 5 ระดับ
ความสะดวกสบาย กระจกไฟฟา, เซ็นทรัลล็อก
อุปกรณมาตรฐาน ฮีโน คอนเนค, กลองติดตั้งหนารถ, กันสาดขางประตู, 
  ไฟสองสวางเวลากลางวัน, กรองแอร  (PM 2.5)
อุปกรณเผอเลือก สปอยเลอรหลังคา, ระบบปองกันลอล็อก (ABS),
  เกียรฝาก (PTO)


