Đô Thành Hyundai

Đánh giá: 5.0

xe tải isuzu 3,5 tấn, xe tải isuzu thùng mui
bạt, isuzu thùng đông lạnh, thùng nhôm, inox
xe tải thùng đông lạnh 3 tấn 5 thùng quyền
auto, lamberet, xe tải gắn cẩu UNIC 344 đóng
trên isuzu NPR85K

Mô tả
xe tải isuzu với giá thành hợp lý tiết kiệm nhiên liệu sẽ là sự lựa chọn tối ưu hóa cho kinh doanh quá
khách hàng
THÔNG SỐ KĨ THUẬT DÒNG XE ISUZU NPR85K 3,5 TẤN
Kích thước cabin lớn nhất trong dòng xe tải cùng loại, tạo không gian rộng rãi hơn giúp lái xe vận hành an
toàn hơn. Phần đầu xe xây dựng dựa trên triết lý thiết kế hiện đại, việc tích hợp tính khí động học vào
cabin một lần nữa lại làm tăng tính hiệu quả kinh tế của dòng xe ISUZU NPR85K, giúp giảm sức cản của không
khí khi xe lưu thông, giảm tiếng ồn dội vào cabin, khí giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Bậc lên
xuống rộng kết hợp với góc mở cửa rộng 90 đôj giúp việc lên xuống cabin trở nên dễ dàng, an toàn
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xe tải isuzu 3,5 tấn thùng bững nhôm,đóng theo kiều đà lạt
Xe tải ISUZU NPR85K chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2008 cho đến nay ISUZU NPR85K đã trở
thành biểu tượng cho dòng xe Nhật chất lượng cao và bền bỉ với thời gian. ISUZU NPR85K được trang bị khối
động cơ Diesel D-Core sử dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử Common Rail mạnh mẽ giúp tăng 26% công suất
và tiết kiệm 15% nhiên liệu tiêu hao so với công nghệ cũ đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 2 giảm
thiểu gây hại môi trường.
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Động cơ mạnh mẽ
Xe tải Isuzu NPR85K 3.49 tấn thùng mui bạt được trang bị động cơ diesel 4JJ1-E2N, D-core, Commonrail TurboIntercooler, 4 xi lanh thẳng hàng với hệ thống làm mát khí nạp và hệ thống phun dầu điện tử common rail
mạnh mẽ giúp tăng 26% công suất và tiết kiệm 15% nhiên liệu tiêu hao so với công nghệ cũ đồng thời đáp ứng
tiêu chuẩn khí thải Euro 2 giảm thiểu gây hại môi trường.
Động cơ có dung tích xi lanh 2999cc sản sinh công suất cực đại 130 mã lực tại 2800 vòng/phút, Mô-men xoắn
cực đại 330 Nm tại 1600-2600 vòng/phút, cơ cấu phân phối khí DOHC 16 van, giúp xe tải ISUZU NPR85K có khả
năng vận hành mạnh mẽ, sức kéo vượt tải lớn. Lốp xe bó thép tiêu chuẩn 7.50-16-14PR với khả năng đàn hồi
cao, bám đường tốt giúp vận hành ổn định trên mọi hành trình. Có 2 loại lốp cho khách hàng lựa chọn: lốp
bố vãi Yokohama và lốp bố thép Michelin.
Mức tiêu hao nhiên liệu 10-12 lít / 100 Km, bí quyết về sự tiết kiệm này là ở bộ phận phun nhiên liệu
Common Rail trực tiếp, giảm hao phí nhiên liệu dư thừa trong quá trình làm việc, đặc biệt là lúc khởi động
máy và vận hành xe ở tốc độ cao. Hệ thống truyền động với kiểu hộp số MYY5T có 5 cấp số, độ chính xác cơ
khí cao giúp sang số nhẹ nhàng. Hệ thống lái với tay lái trợ lực giảm rung, chấn trực tiếp. Cầu sau lớn có
độ chính xác vi sai cao, kết hợp với trục sau lớn, hệ thống treo nhíp lá và giảm chấn thủy lực giúp xe có
sức chịu tải lớn và quá trình vận hành êm ái. Hệ thống phanh dạng trống, mạch kép có trợ lực chân không
đảm bảo an toàn
thông số kĩ thuật
NPR85K
kích thước tổng thể
mm
6750 x 2060 x 2300
vết bánh xe trước sau
mm
1,680 / 1,525
chiều dài cơ sỡ
mm
3856
khoảng sáng gầm
mm
220
độ cao trên mặt chassi
mm
835
chiều dài đầu - đuôi xe
mm
1,110 / 1,795
chiều dài chassi lắp thùng
mm
5.000
TRỌNG LƯỢNG
tổng tải trọng
kg
7000
trọng lượng bản thân
kg
2345
dung tích thùng nhiên liệu
lit
100
ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG
kiểu động cơ
4JJ - E2N-E2N D-core,commonraill
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dung tích xi lanh
đường kính hành trình piston
công suất cực đại
mô men xoắn cực đại
kiểu hộp số
CÁC HỆ THỐNG KHÁC
hệ thống lại

cc
mm
ps/rpm
Nm/rpm

hệ thống phanh
lốp xe trước - sau
máy phát điện
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC
khả năng vượt dốc
%
tốc độ tối đa
km/h
bán kính vòng quay nhỏ nhất
m
TRANG THIẾT BỊ THEO XE
- đèn sương mù
- kính bấm điện và khóa trung tâm
- kèn báo lùi
-kèn báo giọng đôi
- phanh khí xã
-2 tấm cho nắng bên tài và bên phụ
- dây đai an toàn 3 điểm
-khóa nắp thùng nhiên liệu
- múm mồi thuốc
-khoang nằm nghĩ sau cabin
- cabin lật
- tay nắm cửa kiểu thẳng
-hộc đựng dụng cụ
máy lạnh( tùy chọn)
-CD- MP3, AM ,FM( tùy chọn)
moi chi tiết vui lòng liên hệ Mr Nam 0934003778
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TURBO- iNTERCOOLER
2.999
95.4 x 104.9
130/2800
330/ 1.600
MYY5T, 5 số tiến 1 số lùi
tay lái trợ lực và điều chỉnh độ
nghiêng, độ cao thấp
hoàn toàn khí nén,tự động điều
chỉnh khe hở trống phanh
7.50 R 16 - 14 PR
24 V-50A
38
105
7,1

