Đô Thành Hyundai

Đánh giá: 5.0

xe ben isuzu 2 tấn,xe ben 5 tấn tôngr tải
trọng, thùng bững mở, hệ thống ty ben
samit nhập khẩu từ thái lan, xe ben QKR
,bơm van đồng bộ, thùng ben tự đổ 2
khối 3, xe tải ben isuzu sử dụng động
cơ euro 4 và euro 5 trong năm 2021, xe ben
hyundai 2,5 tấn

Mô tả
xe ben isuzu 2 tấn với tổng tải trọng 4,99 tấn đi vào thành phố với kích thước nhỏ gọn tải trọng phù hợp
đi vào đường thành phố, và các cung đường nhỏ các tỉnh miền tây

Ưu điểm nổi trội của xe ben Isuzu QKR77FE4 1T9 2.5 khối

Isuzu là một trong những thương hiệu lớn đã được hình thành và cho ra đời vào khoảng thời gian trước đây.
Nhắc đến Isuzu, có lẽ chúng ta sẽ không thể quên được những dòng sản phẩm xe tải, xe đầu kéo, xe chuyên
dùng mà thương hiệu này đã mang đến cho thị trường của chúng ta góp phần làm cho thị trường trở nên sinh
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động hơn. Ngày nay, để phục vụ cho các công trình xây dựng, Isuzu đã nghiên cứu và cho ra mắt các dòng xe
ben với kích thước từ nhỏ đến lớn nhằm tạo điều kiện đưa các vật liệu xây dựng cần thiết đến cho con người
làm ra các tòa nhà cao ốc, khu công nghiệp hiện đại.
Xe ben Isuzu QKR77FE4 1T9 2.5 khối là một trong những sản phẩm xe ben của Isuzu đã được gọi tên nhiều lần
trong các công trình xây dựng cũng như tòa nhà nhỏ của các hộ gia đình. Dòng xe được ví như chiến mã của
làng xe tải ben nhẹ bởi sở hữu nhiều ưu thế nổi bật từ kiểu dáng kích thước cho đến chất lượng xe.

Ngoại hình lý tưởng khi di chuyển vào các công trình xây dựng trong thành phố
Với một dòng xe chuyên phục vụ cho các công trình, tòa nhà nhỏ như xe ben Isuzu QKR77FE4 2.5 khối thì việc
vận chuyển thường xuyên vào thành phố trở thành nhu cầu cần thiết được diễn ra thường xuyên. Bởi lẽ, vị
trí tập trung của các khu công trình xây dựng, nhà ở thường là nơi đông đúc và nhiều tuyến đường nhỏ. Xe
được đánh giá cao nhờ thừa hưởng kích thước nhỏ gọn, linh hoạt đảm bảo có thể len lỏi vào các tuyến đường
nội thành, hạn chế được tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra. Tải trọng dành cho xe khoảng 1.9 tấn và chiều
cao thùng khoảng 540 mm. Đây là con số lý tưởng để xe di chuyển dễ dàng vào khu vực nội thành.

Công nghệ Blue Power nhiều tính năng nổi bật
Không riêng gì ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới công nghệ Blue Power đã được ứng dụng rộng rãi trên các
dòng xe với một mục tiêu tăng hiệu suất vận hành cũng như tối ưu hóa quá trình tiết kiệm nguồn nhiên liệu.
Do vậy, dòng xe ben Isuzu QKR77FE4 2.5 khối đưa công nghệ Blue Power vào áp dụng trên động cơ xe được xem
như là một bước cải tiến đỉnh cao, góp phần tiên phong trong việc mang nhiên liệu sạch đến cho xe. Thuật
ngữ “Blue Power” theo tên tiếng Anh được hiểu là nguồn năng lượng xanh, lan tỏa một thông điệp đưa con
người hướng đến một môi trường xanh, sạch, đẹp, hạn chế sự hình thành của khí thải.
Ngoài ra, Isuzu Blue Power còn là biểu tượng của nền công nghệ thân thiện với môi trường là nhờ sử dụng bộ
xúc tác khí xả DOC và hệ thống tuần hoàn khí xả EGR góp phần làm giảm thiểu lượng bụi than khi xe chạy lên
đến 97% và 2 khí xả trên giảm 71% so với thế hệ dòng xe Isuzu cũ.

Công suất lớn hơn 10% so với các phiên bản cũ
Có thể bạn chưa biết, công suất được xem là một trong những thước đo tốc độ vận hành tối đa của một dòng
xe. Do vậy, công suất luôn được đánh giá là tỉ lệ thuận với tốc độ tối đa của một chiếc xe. Do vậy, xe sở
hữu công suất lớn thì tốc độ lái xe sẽ tăng cao hơn hẳn. Vì thế, thêm một cải tiến của xe ben Isuzu
QKR77FE4 1T9 2.5 khối được nhiều người dùng đánh giá cao đó chính là công suất của dòng xe lớn hơn hẳn 10%
so với phiên bản cũ của Euro 2. Hiện tại, công suất của dòng xe này vào khoảng 77KW. Đây là một con số
đáng ấn tượng, bởi thế, dòng xe đã được ưa chuộng gọi với cái tên là chiến mã của các dòng xe ben. So với
dòng xe cũ, xe ben Isuzu QKR77FE4 sẵn sàng tăng tốc trên mọi tuyến đường, vượt mọi chướng ngại vật.
xe ben isuzu được lắp đặt hệ thống ty ben simazu nhập khẩu từ nhật bản hoặc ty ben samit thái để khách
hàng có thêm sự lựa chọn

Nhãn hiệu, số loại: ISUZU QKR77FE4
Kích thước tổng thể: 4.860 x 1.875 x 2.310 mm
Kích thước lọt lòng thùng: 2.900 x 1.580 x 540 mm
Thể tích thùng: 2,4 m³
Tải trọng chuyên chở: 1.990 kg
Trọng lượng toàn bộ: 4.990 kg
Thông số kỹ thuật ôtô
xe ben isuzu với tải trọng được thiết kế nhỏ gọn phù hợp với đường nhỏ hẹp đi vào thành
phố giờ cấm, với tổng tải trong 4900 kg,xe isuzu sẽ là lựa chọn phù họp cho khách hàng
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hình ảnh thực tế tại công ty chúng tôi

SUZU Q-SERIES
Tính năng nổi bật

Xe ben 2 tấn ISUZU QKR77FE4 sản xuất được thiết kế trên cơ sở khung sườn xe
ISUZU sản xuất lắp ráp tại Việt Nam, mới 100%.
Xe trang bị động cơ mạnh mẽ, ít tiêu hao nhiên liệu, mức độ phát thải thấp cho phép xe vận hành tin
cậy và tính kinh tế cao.
Nội thất được thiết kế tiện nghi, rộng rãi, tầm nhìn quan sát tốt tạo cảm giác thoải mái tiện nghi
và an toàn nhất cho người lái khi vận hành.
Hệ thống thủy lực và ben nâng hạ nhập khẩu từ Thái Lan mới 100%
Thùng ben được thiết kế với các khung xương gia cường chắc chắn.
Xe được trang bị thang leo thuận tiện cho người sử dụng.
Chất lượng sơn cao cấp, đồng bộ, không gợn sóng, chịu được tác động của thời tiết, không phai màu.
Phụ tùng thay thế sẵn có giúp việc bảo dưỡng, sửa chữa xe được nhanh chóng và thuận tiện.

Xe tải hạng nhẹ Isuzu Q-Series được trang bị động cơ Commonrail Euro 4 hiện đại, bền bỉ và tối ưu hóa hiệu
quả sử dụng nhiên liệu. Đây là dòng “xe tải cho mọi nhà”, được ưa chuộng với chất lượng đạt tiêu chuẩn
Nhật Bản, vận hành linh hoạt và giá thành hợp lý.
Trọng tải
5,000 kg
Kích thước
5,080 x 1,860 x 2,200 mm
Công suất
105 Ps
Tiêu chuẩn khí thải
Euro 4
Được thiết kế theo khái niệm ISUZU UNIVERSAL SPACE, xe tải Isuzu đi kèm với cabin rộng rãi tiện nghi và
khu vực kiểm soát thuận tiện.

Trang bị tiêu chuẩn
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2 tấm che nắng cho tài xế và phụ xế
Kính chỉnh điện và khóa cửa trung tâm
Tay nắm cửa an toàn bên trong
Núm mồi thuốc
Máy lạnh (Tùy chọn)
Dây an toàn 3 điểm
Kèn báo lùi
Hệ thống làm mát và sưởi
Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động của xe DRM
CD-MP3, AM-FM radio
THÔNG SỐ KĨ THUẬT TIÊU CHUẨN XE CHASSI
Khối lượng toàn bộ
Khối lượng bản thân
Số chỗ ngồi
Thùng nhiên liệu

kg
kg
Người
Lít

5000
1885
3
100

Kích thước tổng thể DxRxC
Chiều dài cơ sở
Vệt bánh xe trước - sau
Khoảng sáng gầm xe
Chiều dài đầu - đuôi xe

mm
mm
mm
mm
mm

5080 x 1860 x 2200
2750
1385 / 1425
190
1010 / 1320

Tên động cơ
Loại động cơ
Tiêu chuẩn khí thải
Dung tích xy lanh
Đường kính và hành trình piston
Công suất cực đại
Momen xoắn cực đại
Hộp số
Hệ thống lái
Hệ thống treo trước - sau
Phanh trước - sau
Kích thước lốp trước - sau
Máy phát điện
Ắc quy
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cc
mm
Ps(kW)/rpm
N.m(kgf.m)/rpm

4JH1E4NC
Common rail, turbo tăng áp - làm
mát khí nạp
EURO 4
2999
95,4 x 104,9
105 (77) / 3200
230 (23) / 2000 ~ 3200
MSB5S - 5 số tiến & 1 số lùi
Trục vít - ê cu bi trợ lực thủy
lực
Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn
thủy lực
Tang trống, phanh dầu mạch kép
trợ lực chân không
7.00 - 15 12PR
12V-60A
12V-70AH x 2
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HỆ CHUYÊN DÙNG SAU KHI ĐÓNG VÀ THIẾT KẾ XE BEN
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao :
4840 x 1860 x 2200
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích
2910 x 1600 x 500/--thước bao xi téc) :
Khoảng cách trục :
2750
mm
Vết bánh xe trước / sau :
1385/1425 mm
Số trục :
2
Công thức bánh xe :
4 x 2
Loại nhiên liệu :
Diesel
Trọng lượng bản thân :
2795
Phân bố : - Cầu trước :
1475
kG
- Cầu sau :
1320
kG
Tải trọng cho phép chở :
2000
kG
Số người cho phép chở :
3
người
Trọng lượng toàn bộ :
4990
kG
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mm

kG

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Đô Thành Hyundai

Động cơ :
Nhãn hiệu động cơ:
Loại động cơ:
Thể tích :
Công suất lớn nhất /tốc độ quay :
Lốp xe :
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV:
Lốp trước / sau:
Hệ thống phanh :
Phanh trước /Dẫn động :
Phanh sau /Dẫn động :
Phanh tay /Dẫn động :
Hệ thống lái :
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động :
Ghi chú:

Công Ty TNHH Ô Tô Trường Lộc
Ông Nam Hyundai
Ngã Tư Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
P. Bình Hòa, TX. Thuận An, TP. Bình Dương
7000 Bình Dương
Việt Nam
0979809174
0934003778

4JH1E4NC
4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp
2999 cm3
77 kW/ 3200 v/ph
02/04/---/---/--7.00 - 15 /7.00 - 15
Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không
Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không
Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí
Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực
Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu nâng hạ thùng hàng (2,33m3); - Hàng
năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá

