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    ?ánh giá: 5.0

Chi ti?t s?n ph?m

Xe t?i ISUZU QKR77FE4 thùng kín ( Isuzu QKR 230 ) Euro 4 2018 - ??ng c? 3.0 lít Common rail ???c s?n xu?t t?i nhà máy Isuzu Motos Nh?t
B?n. Linh ki?n ???c nh?p kh?u CKD ( cabin , Khung g?m , ??ng c? ) ???c s?n xu?t ??ng b? 100%. Isuzu QKR77F thùng kín ???c ng??i tiêu dùng
?ánh giá cao v? ch?t l??ng v??t tr?i , thi?t k? nh? g?n hi?n ??i, kh? nâng v?n chuy?n linh ho?t. Isuzu 2.4 T?n QKR77F QKR 230 thùng mui b?t
???c trang b? ??ng c? 230 PS ti?t ki?m t?i ?a nhiên li?u, b?n b? v?i th?i gian.

Xe t?i isuzu QKR77FE4 thùng mui b?t trang b? dây ?ai an toàn cho c? 3 gh?, 2 t?m che n?ng cho tài x? và ph? xe. Cabin c?ng cáp

Isuzu 2 t?n QKR77FE4 thùng mui b?t trang b? ?èn halogen ph?n quang ?a nhi?m, khóa ch?nh ?i?n và khóa c?a trung tâm, h?c ?? hai bên
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ti?n l?i, t?ng thêm ngu?n ?i?n v?i 2 bình ác quy.

V?i dòng xe m?i mang ký hi?u QKR77 thùng mui b?t mang m?u c? nh?ng xe ???c trang b? 1 ??ng c? m?i có ký hi?u 4JH1E4NC s? d?ng nhiên
li?u Diesel 4 xi lanh v?i dung tích xilanh là 2.999 cc g?n 3.0 lít. ??ng c? xe t?i ISUZU QKR77 4JH1E4NC s? d?ng công ngh? phun d?u ?i?n t?
Common Rail, có Turbo t?ng áp làm mát khí n?p. T? nay ??ng c? m?i Isuzu QKR77 giúp xe t?i Isuzu ti?t ki?m nhiên li?u so v?i ??ng c? c? là 2-3
lít 100km.

isuzu QKR77FE4 thùng mui b?t ???c trang b? h?p s? MS85S c? c?p h?p s? sàn 5 ti?n 1 lùi h? th?ng tr?c Các ??ng và C?u xe tiêu chu?n Nh?t
B?n m?nh m? và b?n b?. H? th?ng chassis nh?p kh?u giúp xe ch?u t?i t?t trong m?i t?c ?? v?n hành. H? th?ng nhíp xe 2 t?ng ch?u t?i t?t. Kích
th??c l?p 7.00-16 tr??c bánh ??n sau bánh ?ôi trang b? 1 l?p d? phòng. M?i chi ti?t k? c?u t?ng thành xe t?i Isuzu QKR77 ??u ???c l?p ráp chính
xác theo tiêu chu?n Nh?t B?n và ch?t l??ng Nh?t B?n.

Isuzu QKR 230 thùng mui b?t là dòng xe t?i nh? ???c ?a chu?ng b?i ch?t l??ng Nh?t b?n v?n hành linh ho?t và giá c? h?p lý. Nay Q-series
m?i v?i ??ng c? Common rail Euro 4 giúp xe thêm m?nh m? và b?n b? ??ng hành cùng khách hàng.

B?ng thông s? k? thu?t chính th?c c?a Xe t?i Isuzu QKR77 Euro 4

Thông s? k? thu?t QKR77FE4/QTH - Isuzu QKR 230 QKR77HE4 - Isuzu QKR 270
Kh?i l??ng toàn b? 4.350 kg 5500 kg
Kh?i l??ng b?n thân 2.665 kg 1895 kg
Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép tham gia
giao thông

1.490 kg  

S? ch? ng?i 3 ng??i
Thùng nhiên li?u 100 lít
Kích th??c
Kích th??c t?ng th? 5360 x 1875 x 2890 5830 x 1860 x 2200
Chi?u dài c? s? 2.750 mm 3360 mm
Phân b? th?c tr??c / sau 1.300 / 1.365 kg  
V?t bánh xe 1.385 / 1.425 mm  
Kho?ng sáng g?m xe 190 190
Chi?u dài ??u xe - ?uôi xe 1010 / 1320 1010 / 1460
??ng c? - truy?n ??ng isuzu
Tên ??ng c? 4JH1E4NC 4 k?, 4 xi lanh th?ng hàng, t?ng áp
Tiêu chu?n khí x? EURO 4 
Dung tích xy lanh 2999 cc 
???ng kính và hành trình piston 95,4 x 104,9 
Công su?t c?c ??i 105 (77W) / 3200 PS (kW)/ rpm 
H?p s? MSB5S 5 s? ti?n và 1 s? lùi 
T?c ?? t?i ?a 95 km/h 95km/h
Kh? n?ng v??t d?c t?i ?a 32,66 % 29,51 %
Bán kính vòng quay t?i thi?u 5,8 m 6m8 m
H? th?ng lái Tr?c vít - ê cu bi tr? l?c th?y l?c  
H? th?ng treo tr??c - sau Ph? thu?c, nhíp lá và gi?m ch?n th?y l?c  
H? th?ng pham tr??c - sau Tang tr?ng, phanh d?u m?ch kép tr? l?c chân

không
 

H? th?ng l?p tr??c - sau 7.00 - 15  
Máy phát 12V - 70AH x 2  
Kích th??c lòng thùng hàng 3.580 x 1.730 x 1.870 mm  
 Ph? ki?n kèm theo Xe t?i 1T4 ISUZU QKR77FE 230 thùng kín 1.4 t?n

2 t?m che n?ng cho tài x? và ph?

Kính ch?nh ?i?n và khóa c?a trung tâm

Tay n?m c?a an toàn bên trong

Núm m?i thu?c

Mánh l?nh

Dây an toàn 3 ?i?m

Kèn báo lùi

H? th?ng làm mát và s??i kính

CD MP3

AM, FM radio 

Ph? ki?n kèm theo Xe t?i Isuzu QKR77 thùng kín

2 t?m che n?ng cho tài x? và ph?

Kính ch?nh ?i?n và khóa c?a trung tâm

Tay n?m c?a an toàn bên trong

Núm m?i thu?c

Dây an toàn 3 ?i?m

Kèn báo lùi

H? th?ng làm mát và s??i kính

CD MP3
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Mánh l?nh AM, FM radio 
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