
• ใหม! กระจังหนาสีเงิน MATTE SILVER 
   เสริมความเท เต็มพิกัด

• ระบบเบรกแบบลมลวน (Full Air Brake)
   พรอม Engine Retarder เพิ่มความมั่นใจ
   ดวยประสิทธิภาพที่เหนือกวา การตอบสนอง
   ดีกวา บำรุงรักษางาย  

• ใหม! ระบบรองรับหัวเกงแบบลอยตัว 
   (Full-Floating) ลดการสั่นสะเทือน ให
   ความนุมนวลยิ่งกวา
• ใหม! หัวเกงยกดวยระบบไฟฟา พรอม
   ระบบแจงเตือนการล็อกหัวเกงไมสนิท เพื�อ
    ความปลอดภัยยิ่งขึ้น

• ระบบสงกำลัง ดวยเกียรอีซูซุ รุน MEB9
   และเฟองทายขนาดใหญ ออกแบบใหรองรับ
   แรงบิดไดสูง มุมปนไตดี เขาเกียรงาย พรอม
   ระบบปองกันการเขาเกียรผิด และประหยัด
   น้ำมันดีเยี่ยม 

• ชวงลางหลังแบบแหนบและแขนรับ
   แรงบิดรูปตัว V (V-type Torque Rod)
   ลดการสั่นสะเทือน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
   การเกาะถนน และการทรงตัว



รายการ

รุน
GXZ60NXXFU

น้ำหนักรถรวมน้ำหนักลากจูงสูงสุด   (กก.)

น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส*

  หนา    (กก.)

  หลัง    (กก.)

  รวม    (กก.)

  *น้ำหนักโดยประมาณ ไมรวมน้ำมันเชื้อเพลิง

สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักลากจูงสูงสุด)

  ความเร็วสูงสุดบนทางราบ   (กม./ชม.) 

  ความสามารถในการไตทางชัน  % (องศา)

เคร�องยนต

  รุน

  แบบ

 จำนวนกระบอกสูบ  (สูบ)

  ความโตกระบอกสูบ x ชวงชัก (มม.)

  ความจุกระบอกสูบ   (ซีซี)

  กำลังสูงสุด (ECE net)   (แรงมา/รอบตอนาที)

     (ECE net)   (กิโลวัตต/รอบตอนาที)

  แรงบิดสูงสุด (ECE net)   (กก.-ม./รอบตอนาที)

     (ECE net)   (นิวตัน-ม./รอบตอนาที)

  อัตราสวนกำลังอัด    (ตอ 1)

  ระบบหลอล�นแบบ

  ระบบระบายความรอนแบบ

ระบบจายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ

  เชื้อเพลิงแบบ

  ระบบจายเชื้อเพลิงแบบ   

  กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ 

  ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง   (ลิตร)

  กรองอากาศแบบ

คลัตช 

  แบบ 

  ระบบควบคุมแบบ 

เกียร 

  รุน 

  แบบ

 อัตราทดเกียร   (เกียร : ตอ 1)

แชสซีส 

   แบบ 

เพลา

  หนา : แบบ 

  : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.)

  หลัง : แบบ

  : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.)

 อัตราทดเฟองทาย  (ตอ 1)

ระบบกันสะเทือน

  หนา  : แบบ

  หลัง  : แบบ 

ขนาดกระทะลอและยาง

  กระทะลอ

  ยาง

ระบบเบรก

  แบบ

  เบรกมือแบบ  

  เบรกชวยแบบ 

ระบบพวงมาลัย  

  แบบ

  อัตราทด   (ตอ 1)

  รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด    (ม.)

ระบบไฟฟาและอุปกรณ

  แบตเตอรี่  (โวลท / แอมป-ชม.)

  อัลเตอรเนเตอร     (โวลท / แอมป)

50,500

27.2 (15.2)

4 จังหวะ 24 วาลว ระบายความรอนดวยน้ำ สูบเรียง โอเวอรเฮดแคมชาฟท คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น 

วีจีเอสเทอรโบ อินเตอรคูลเลอร (ยูโร 3 หรือ มอก.2315-2551)

6

แรงดัน หมอน้ำรังผึ้งแบบทอและครีบ พรอมถังน้ำสำรอง

น้ำมันดีเซล

 ปมน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง

ไสกรองกระดาษ และกรองดักน้ำพรอมไสกรอง

370

แหงแผนเดียว มีสปริงตัวหนอน

ไฮดรอลิก พรอมหมอลมดันชวย

เกียรกระปุก 9 เกียรเดินหนา พรอมโอเวอรไดรฟ เกียร 1 ถึง 8 เปนเกียรซิงโครเมช

บันไดเสริมเปนชวงๆ หนาตัดรูปตัว "    "

รีเวอรส เอลเลียต ไอ-บีม

แทนเดม ขับเคล�อน 2 เพลา แบบแบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟองไฮปอยด พรอมดิฟล็อก

25,000

5.571 (39/7)

แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลาพรอมโชกอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ

แหนบแผนรูปโคงพรอมเพลาหามแหนบ และแขนรับแรงบิด

7.50 ขอบ 22.5 นอตลอ 10 ตัว

11R22.5-16PR (ยางเรเดียลแบบไมมียางใน)

ฟูลแอรเบรก (ลมลวน) วงจรคูแยกหนา - หลัง

ฝกเบรกลอหนา และหลัง แบบ ลีดดิ้ง เทรลลิ่ง พรอมระบบปรับระยะหางผาเบรกอัตโนมัต ิและอุปกรณดักจับความชื้นในระบบเบรก

ลูกปนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอรชวย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได

22.4

12 / 70 จำนวน 2 ลูก

24 / 60

3,510

4,350

7,860

104

อีซูซุดีเซล 6NX1-TCS

115 x 125

7,790

345 / 2,000

254 / 2,000

135 / 1,300 - 1,700

1,324 / 1,300 - 1,700

16.5

น้ำมันดันผานไสกรองหลัก และกรองไหลผานบางสวนแบบรวม

อยูในชุดเดียวกัน (คารทริดจ) พรอมระบบหลอเย็นน้ำมันเคร�อง

7,500

GXZ60NXXFU 1,850 2,910 1,0956,860 4,250 1,250 1,360 2,485 2,055 2,460 250

OAL WB FOH ROH OW AW BW CW
OH

ประมาณ

HH
ประมาณ

EH
ประมาณรุน

ขนาดสัดสวน

รหัส

MEB9

โลวพิเศษ : 10.340 / 1: 7.125 / 2 : 5.187 / 3 : 3.750 / 4 : 2.682 / 

5 : 1.900 / 6 : 1.383 / 7 : 1.000 / 8 : 0.715 / ถอยหลัง : 9.015

สปริงเบรกบังคับที่เพลาหนา และเพลาหลังคูหนา

อีซูซุ เอนจิ้นรีทารดเดอร

7.2

หนวย : มม.

ไสกรองกระดาษ

(สปอยเลอรหลังคาและสปอยเลอรขางหัวเกงเปนอุปกรณสั่งพิเศษ)

R 
20

87
R 2040

ระยะกวาด

(โดยประมาณ) R 
20

87
R 2040

หมายเหตุ : อุปกรณในรูปและรายละเอียดตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 : กอนใชงานโปรดศึกษาวิธีการใชงานจากคูมือการใชรถโดยละเอียด เพ�อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใชงาน

เพลาขับ CATALOG NO.
THL-057-18

PR 1022 R1

ผูจำหน�ายอีซูซุ

• เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันชิ้นสวน
 และอุปกรณตางๆ อาจแตกตางกันตามที่ระบุไวในสมุดรับประกัน 
• บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ดวยเครือขายการจำหนาย อะไหล 
 และการบริการหลังการขายกวา 250 แหง ครอบคลุมทั่วประเทศ พรอมระบบ
 จัดสงอะไหลดวน “อีซูซุ พารท เอ็กซเพรส” สรางความมั่นใจเต็มเปยม

รับประกัน  5 ป ไมจำกัดระยะทางมั่นใจสุด !

เมื�อซื้อรถตั้งแต 1 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566



• ใหม! ระบบรองรับหัวเกงแบบลอยตัว 
   (Full-Floating) ลดการสั่นสะเทือน ให
   ความนุมนวลยิ่งกวา
• ใหม! หัวเกงยกดวยระบบไฟฟา พรอม
   ระบบแจงเตือนการล็อกหัวเกงไมสนิท เพื�อ
    ความปลอดภัยยิ่งขึ้น

• ใหม! กระจังหนาสีเงิน MATTE SILVER 
   เสริมความเท เต็มพิกัด

• ระบบสงกำลัง ดวยเกียรอีซูซุ รุน MEB9
   และเฟองทายขนาดใหญ ออกแบบใหรองรับ
   แรงบิดไดสูง มุมปนไตดี เขาเกียรงาย พรอม
   ระบบปองกันการเขาเกียรผิด และประหยัด
   น้ำมันดีเยี่ยม 

• ชวงลางหลังแบบแหนบและแขนรับ
   แรงบิดรูปตัว V (V-type Torque Rod)
   ลดการสั่นสะเทือน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
   การเกาะถนน และการทรงตัว

• แชสซีสแบบเรียบขนาดใหญ ไรหัวรีเวท
   (Rivetless Chassis) ออกแบบแชสซีสแบบ
    ไมมีหัวรีเวท แข็งแรงทนทาน สามารถวางตัวถัง
    ไดงาย



รายการ

รุน
FXZ60QSDFU

น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก   (กก.)

น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส*

  หนา    (กก.)

  หลัง    (กก.)

  รวม    (กก.)

  *น้ำหนักโดยประมาณ ไมรวมน้ำมันเชื้อเพลิง

สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก)

  ความเร็วสูงสุดบนทางราบ   (กม./ชม.) 

  ความสามารถในการไตทางชัน  % (องศา)

เคร�องยนต

  รุน

  แบบ

 จำนวนกระบอกสูบ  (สูบ)

  ความโตกระบอกสูบ x ชวงชัก (มม.)

  ความจุกระบอกสูบ   (ซีซี)

  กำลังสูงสุด (ECE net)   (แรงมา/รอบตอนาที)

     (ECE net)   (กิโลวัตต/รอบตอนาที)

  แรงบิดสูงสุด (ECE net)   (กก.-ม./รอบตอนาที)

     (ECE net)   (นิวตัน-ม./รอบตอนาที)

  อัตราสวนกำลังอัด    (ตอ 1)

  ระบบหลอล�นแบบ

  

 ระบบระบายความรอนแบบ

ระบบจายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ

  เชื้อเพลิงแบบ

  ระบบจายเชื้อเพลิงแบบ   

  กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ 

  ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง   (ลิตร)

  กรองอากาศแบบ

คลัตช 

  แบบ 

  ระบบควบคุมแบบ 

เกียร 

  รุน 

  แบบ

 อัตราทดเกียร   (เกียร : ตอ 1)

แชสซีส 

  แบบ 

เพลา

  หนา : แบบ 

  : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.)

  หลัง : แบบ

  : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.)

 อัตราทดเฟองทาย  (ตอ 1)

ระบบกันสะเทือน

  หนา  : แบบ

  หลัง  : แบบ 

ขนาดกระทะลอและยาง

  กระทะลอ

  ยาง

ระบบเบรก 

  แบบ

  เบรกมือแบบ  

  เบรกชวยแบบ 

ระบบพวงมาลัย

  แบบ

  อัตราทด   (ตอ 1)

  รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด    (ม.)

ระบบไฟฟาและอุปกรณ

  แบตเตอรี่  (โวลท / แอมป-ชม.)

  อัลเตอรเนเตอร     (โวลท / แอมป)

25,000

64.9 (33.0)

4 จังหวะ 24 วาลว ระบายความรอนดวยน้ำ สูบเรียง โอเวอรเฮดแคมชาฟท คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น 

วีจีเอสเทอรโบ อินเตอรคูลเลอร (ยูโร 3 หรือ มอก.2315-2551)

6

แรงดัน หมอน้ำรังผึ้งแบบทอ และครีบ พรอมถังน้ำสำรอง

น้ำมันดีเซล

 ปมน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง

ไสกรองกระดาษ และกรองดักน้ำพรอมไสกรอง

370

ไสกรองกระดาษ

แหงแผนเดียว มีสปริงตัวหนอน

ไฮดรอลิก พรอมหมอลมดันชวย

เกียรกระปุก 9 เกียรเดินหนา พรอมโอเวอรไดรฟ เกียร 1 ถึง 8 เปนเกียรซิงโครเมช พรอม พี.ที.โอ.

บันไดเสริมเปนชวงๆ หนาตัดรูปตัว "    "

รีเวอรส เอลเลียต ไอ-บีม

7,500

แทนเดม ขับเคล�อน 2 เพลา แบบแบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟองไฮปอยด พรอมดิฟล็อก

25,000

5.571 (39/7)

แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลาพรอมโชกอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ

แหนบแผนรูปโคงพรอมเพลาหามแหนบ และแขนรับแรงบิด

8.25 ขอบ 22.5 นอตลอ 10 ตัว

295/80R22.5-18PR (ยางเรเดียลแบบไมมียางใน)

ฟูลแอรเบรก (ลมลวน) วงจรคูแยกหนา - หลัง 

ฝกเบรกลอหนา และหลัง แบบ ลีดดิ้ง เทรลลิ่ง พรอมระบบปรับระยะหางผาเบรกอัตโนมัต ิและอุปกรณดักจับความชื้นในระบบเบรก

ลูกปนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอรชวย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได

22.4

12 / 70 จำนวน 2 ลูก

24 / 60

3,330

4,140

7,470

108

อีซูซุดีเซล 6NX1-TCS

115 x 125

7,790

345 / 2,000 

254 / 2,000 

 135 / 1,300 - 1,700 

1,324 / 1,300 - 1,700

16.5 

FXZ60QSDFU 1,850 2,930 1,0828,350 4,800 1,250 2,300 2,4853,9906,290 2,055 2,475 240

OAL WB FOH ROH OWCE CA AW BW CW
OH

ประมาณ

HH
ประมาณ

EH
ประมาณ

รุน

ขนาดสัดสวน

รหัส

MEB9

โลวพิเศษ : 10.340 / 1 : 7.125 / 2 : 5.187 / 3 : 3.750 / 4 : 2.682 / 

5 : 1.900 / 6 : 1.383 / 7 : 1.000 / 8 : 0.715 / ถอยหลัง : 9.015

สปริงเบรกบังคับที่เพลาหนา และเพลาหลังคูหนา

อีซูซุ เอนจิ้นรีทารดเดอร

หมายเหตุ : อุปกรณในรูปและรายละเอียดตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 : กอนใชงานโปรดศึกษาวิธีการใชงานจากคูมือการใชรถโดยละเอียด เพ�อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใชงาน

8.1

เพลาขับ

หนวย : มม.

น้ำมันดันผานไสกรองหลัก และกรองไหลผานบางสวนแบบรวม

อยูในชุดเดียวกัน (คารทริดจ) พรอมระบบหลอเย็นน้ำมันเคร�อง

CATALOG NO.
THL-055 -18

PR 1022 R1

ผูจำหน�ายอีซูซุ

• เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันชิ้นสวน
 และอุปกรณตางๆ อาจแตกตางกันตามที่ระบุไวในสมุดรับประกัน 
• บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ดวยเครือขายการจำหนาย อะไหล 
 และการบริการหลังการขายกวา 250 แหง ครอบคลุมทั่วประเทศ พรอมระบบ
 จัดสงอะไหลดวน “อีซูซุ พารท เอ็กซเพรส” สรางความมั่นใจเต็มเปยม

รับประกัน  5 ป ไมจำกัดระยะทางมั่นใจสุด !

เมื�อซื้อรถตั้งแต 1 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566


