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Thiết kế hiện đại, kích thước tổng thể nhỏ gọn, phù hợp, vận hành linh hoạt trong đô thị.

THACO FRONTIER TF2800 - DÒNG XE TẢI NHẸ MÁY DẦU HOÀN TOÀN MỚI.

Logo THACO mạ Chrome nổi bật.

Gương chiếu hậu kích thước lớn, 
trang bị gương cầu lồi cho tầm quan 
sát rộng.

Cabin được gia cường tại các 
vị trí quan trọng nhằm đảm 
bảo an toàn tối đa cho người 
ngồi trong cabin.

Trang bị đèn cản và dãy đèn led 
ban ngày.

MẶT GA LĂNG

NGOẠI THẤT



Không gian rộng rãi, tiện nghi.

Màn hình LCD 3.1 inch. Trang bị đầy đủ đèn 
báo giúp vận hành xe an toàn.

Kính cửa điều khiển điện.
Chìa khóa: điều khiển khóa/ mở 
cửa từ xa.

Đồng hồ Taplo.

Điều hòa 2 chiều nóng/ lạnh, trang bị 
mồi thuốc, cổng lấy điện 12V.

La phông trần, tappi cửa trang bị simili 
dễ dàng vệ sinh.

NỘI THẤT

Đầu CD Mp3, có kết nối USB, AUX đáp ứng nhu cầu giải trí.



HỘP SỐ

05 số tiến + 01 số lùi

Dung tích xi lanh (cc): 1910

Công suất cực đại (Ps/rpm): 116 / 3.600

Momen xoắn cực đại (Nm/rpm): 285 / 1.600-2.600

Hệ thống điều khiển phun nhiên liệu điện tử hãng BOSCH.

Wanliyang
ĐỘNG CƠ
D19TCIE3

Phụ tùng phổ biến tại Việt Nam, dễ dàng thay thế, bảo dưỡng.

Cơ cấu gài số có đối trọng giúp sang số nhẹ nhàng. Trang bị cổng trích công suất 
(PTO) thuận tiện cho việc thiết kế các sản phẩm thùng xe chuyên dụng.

PS

Đối trọng

Cổng PTO



HỆ THỐNG KHUNG GẦM

HỆ THỐNG PHANH

Chassis 2 lớp, tiết diện lớn, khả năng chịu tải cao.
Tiết diện mặt cắt U (mm): 132x50x(5+4).

Trang bị hệ thống phanh ABS giúp tăng 
hiệu quả phanh, đảm bảo an toàn.

ABS
Anti-lock Braking System

Không ABS

Trang bị ABS

HỆ THỐNG
CHỐNG BÓ CỨNG BÁNH XE KHI PHANH

CẦU SAU

NHÍP SAU

NHÍP TRƯỚC

LỐP XE

THÙNG NHIÊN LIỆU

Nhíp lá, kết hợp giảm chấn thủy lực.

Thép hàn, khả năng chịu tải cao.

Nhíp lá 2 tầng (nhíp chính + phụ), khả 
năng chịu tải cao, vận hành ổn định.

Lốp Maxxis 185R15 (lốp không săm).

Hợp kim nhôm, bền bỉ, chống gỉ sắt.



THACO FRONTIER TF2800 được phát triển đa dạng chủng loại thùng tải, 
đáp ứng nhu cầu chuyên biệt của khách hàng.

Thùng xe được sơn nhúng tỉnh điện ED, gia tăng độ bền.

THÙNG TIÊU CHUẨN

KTT: 3.500 × 1.670 × 410 KTT: 3.500 × 1.670 × 1.720 KTT: 3.500 × 1.670 × 1.720

KTT: Kích thước chiều dài lọt lòng thùng (mm)



XE THÙNG LỬNG BỬNG NÂNG XE THÙNG MUI BẠT BỬNG NÂNG XE CHỞ GIA CẦM

XE CHỞ KÍNH XE ĐÔNG LẠNH XE BEN

XE TRƯỜNG LÁI

THEO YÊU CẦU CHUYÊN BIỆT CỦA KHÁCH HÀNG

THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT

XE CHỞ ÉP RÁC XE BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG

THÙNG TẢI CHUYÊN DỤNG



DANH MỤC

Chiều dài cơ sở
Kích thước tổng thể

Kích thước lòng thùng
Chiều rộng cabin

Số chỗ ngồi

2.880
5.415x1.835x2.620

3.500x1.670x1.720
1.650

KL bản thân xe cabin chassis
Tải trọng chuyên chở

Khối lượng toàn bộ

1.665
1.990

4.250

Loại

Dung tích xi lanh
Công suất cực đại

Momen xoắn cực đại
Hộp số

Lốp xe
Bán kính quay vòng

Khả năng leo dốc
Vận tốc lớn nhất

Thể tích thùng nhiên liệu

* Hình ảnh có thể khác so với thực tế, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.

Nhãn hiệu - Kiểu loại

1910

116 / 3.600
285 / 1.600-2.600

44,8% (tay số 1)
115

55

5 số tiến, 1 số lùi

185R15 (lốp không săm)
6.15

cc

Ps/rpm
N.m/rpm

%
Km/h

lit

m

D19TCIE3

ĐƠN VỊ THACO FRONTIER TF2800
KÍCH THƯỚC

KHỐI LƯỢNG

ĐỘNG CƠ

Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp, làm mát 
bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU)

02

mm

mm
mm

mm

kg
kg
kg

Người

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THACO AUTO

1650 mm

5415 mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu sắc (Tiêu chuẩn)

Màu trắng Màu xanh Màu xanh dương Màu xanh rêu
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