isuzu 5t5 NQR75L ch? gia súc gia c?m

isuzu NQR75L 5 t?n ch? gia súc gia c?m

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá

H?i v? s?n ph?m này

Mô t?
isuzu NQR75L ch? gia súc gia c?m 5 t?n 5

Xe t?i isuzu 5t5 NQR75L
Xe t?i isuzu 5t5 NQR75L, dòng xe t?i h?ng trung, ??ng c? D-core phun d?u ti?t ki?m nhiên li?u, t?ng công su?t, ?? b?n s? d?ng so v?i các dòng
xe khác.
T?ng tr?ng t?i Xe t?i isuzu 5t5 NQR75L : 8.85 t?nT?i tr?ng: 5.4 t?n
Có m?t chính th?c t?i th? tr??ng Vi?t Nam t? n?m 2008, ??n nay xe t?i nh? Isuzu N-Series ?ã tr? thành bi?u t??ng cho dòng xe t?i Nh?t ch?t
l??ng cao & c?c k? b?n b? v?i th?i gian.Tr??c khi chính th?c ra m?t th? tr??ng, xe t?i Forward Isuzu ?ã ch?ng t? ?? b?n tuy?t h?o khi v??t qua th?
nghi?m ?? b?n th?c t? v?i quãng ???ng h?n m?t tri?u km (t??ng ???ng v?i 33vòng quanh trái ??t) trong ?? các ?i?u ki?n ???ng xá và th?i ti?t kh?c
nghiê?t t? nóng b?c ??n m?a gió th?m chí là b?ng tuy?t.?ng d?ng công ngh? diesel th? h? tiên ti?n nh?t hi?n nay – Isuzu D-CORE – h? th?ng
phun d?u ?i?n t? common rail m?nh m? giúp t?ng 26% công su?t và ti?t ki?m 15% nhiên li?u tiêu haoso v?i công ngh? c? ??ng th?i ?áp ?ng tiêu
chu?n khí th?i Euro 2 gi?m thi?u gây h?i môi tr??ng.
KÍCH TH??C Xe t?i isuzu 5t5 NQR75L (4×2)
Kích th??c t?ng th? (OAL x OW x OH) mm 7355 x 2165 x 2335 mm
V?t bánh xe tr??c-sau (AW/CW) mm 1680 / 1650 mm
Chi?u dài c? s? (WB) mm 4175 mm
Kho?ng sáng g?m xe (HH) mm 220 mm
?? cao m?t trên s?t-xi (EH) mm 905 mm
Chi?u dài ??u – ?uôi xe (FOH/ROH) mm 1110 / 2070 mm
Chi?u dài s?t-xi l?p thùng (CE) mm 5570 mm
TR?NG L??NG Xe t?i isuzu 5t5 NQR75L (4×2)
Tr?ng l??ng toàn b? kg 8.850 kg
Tr?ng l??ng b?n thân kg 2.645 kg
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Dung tích thùng nhiên li?u Lít 100 Lit
??NG C? – TRUY?N ??NG Xe t?i isuzu 5t5 NQR75L (4×2)
Ki?u ??ng c? 4HK1 – E2N, D-core commonrail Turbo Intercooler
Lo?i 4 xi-lanh th?ng hàng v?i h? th?ng làm mát khí n?p
Dung tích xi lanh cc 5193 cc
???ng kính & hành trình pit-tông mm 115 x 125 mm
Công su?t c?c ??i Ps(kw) 150(110) PS / 2600 kw
Mô-men xo?n c?c ??i Nm(kg.m) 404(41) Nm/ 1500-2600 kg.m
H? th?ng phun nhiên li?u H? th?ng common rail, ?i?u khi?n ?i?n t?
C? câu phân ph?i khí SOHC 16 valve
Ki?u h?p s? MYY6S
Lo?i h?p s? 6 c?p
CÁC H? TH?NG C? B?N Xe t?i isuzu 5t5 NQR75L (4×2)
H? th?ng lái Tay lái tr? l?c & ?i?u ch?nh ???c ?? nghiêng cao th?p
H? th?ng phanh D?ng tr?ng, m?ch kép th?y l?c v?i b? tr? l?c chân không
L?p xe Tr??c/sau 8.25-16-14PR
Máy phát ?i?n 24V-50A
TÍNH N?NG ??NG H?C Xe t?i isuzu 5t5 NQR75L (4×2)
Kh? n?ng v??t d?c t?i ?a % 28 %
T?c ?? t?i ?a km/h 112 km/h
Bán kính quay vòng t?i thi?u m 8.3

Nh?n xét
Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này.
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