THE ONLY ONE ELF

• ใหม! ชุดไฟหนาและไฟตัดหมอก ISUZU • ใหม! ไฟในหองโดยสารขนาดใหญ แบบ • แชสซีสขนาดใหญ พรอมเพลาหลัง
แกรงสุด ทนสุด เพื1อการบรรทุกหนัก
LED TECH พรอมไฟหรี่รูปตัว L เท สะดุดตา LED เพิ่มความสวาง พรอมความสะดวก
สบายภายในหองโดยสาร
โดยเฉพาะ
สวางชัด ในทุกเสนทาง
• ใหม! กระจังหนาสีเงิน MATTE SILVER • ใหม! USB Charger สะดวกสบายยิ่งกวา
เสริมความเท เต็มพิกัด

• โชกกันสะบัด ลดการสั่นสะเทือนของ
พวงมาลัย ควบคุมงายขึ้น

• กระจกไฟฟา และเซ็นทรัลล็อก เพิ่มความ
สะดวกสะบายและความปลอดภัยในการ
ในการใชงาน

รุน

รายการ

น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก
น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส *
หนา
หลัง
รวม
*น้ำหนักโดยประมาณ ไมรวมน้ำมันเชื้อเพลิง
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก)
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ
ความสามารถในการไตทางชัน
เคร�องยนต
รุน
แบบ
จำนวนกระบอกสูบ
ความโตกระบอกสูบ x ชวงชัก
ความจุกระบอกสูบ
กำลังสูงสุด
(ECE net)
(ECE net)
แรงบิดสูงสุด
(ECE net)
(ECE net)
อัตราสวนกำลังอัด
ระบบหลอล�นแบบ
ระบบระบายความรอนแบบ
ระบบจายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ
เชื้อเพลิงแบบ
ระบบจายเชื้อเพลิงแบบ
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง
กรองอากาศแบบ
คลัตช
แบบ
ระบบควบคุมแบบ
เกียร
รุน
แบบ
อัตราทดเกียร
แชสซีส
แบบ
เพลา
หนา : แบบ
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก
หลัง : แบบ
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก
อัตราทดเฟองทาย
ระบบกันสะเทือน
หนา : แบบ
หลัง : แบบ
ขนาดกระทะลอและยาง
กระทะลอ
ยาง
ระบบเบรก
แบบ

เบรกมือแบบ
เบรกชวยแบบ
ระบบพวงมาลัย
แบบ
อัตราทด
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
ระบบไฟฟาและอุปกรณ
แบตเตอรี่
อัลเตอรเนเตอร
ขนาดสัดสวน

รุน
NMR85EXXXU
NMR85HXXFU
NMR85HXXTU

NMR85EXXXU

NMR85HXXFU

6,500

7,400

(กก.)
(กก.)
(กก.)

1,520
560
2,080

1,430
770
2,200

(กม./ชม.)
% (องศา)

123
32.7 (18.1)

121
30.0 (16.7)

113
36.3 (20.0)

อีซูซุดีเซล 4JJ1E3N
4 จังหวะ 16 วาลว ระบายความรอนดวยน้ำ สูบเรียง ดับเบิ้ลโอเวอรเฮดแคมชาฟท คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น
เทอร โบ อินเตอรคูลเลอร (ยูโร 3 หรือ มอก. 2315-2551)
4
95.4 x 104.9
2,999
130 / 3,050
96 / 3,050

(สูบ)
(มม.)
(ซีซี)
(แรงมา/รอบตอนาที)
(กิโลวัตต/รอบตอนาที)
(กก.-ม./รอบตอนาที)
(นิวตัน-ม./รอบตอนาที)
(ตอ 1)

33.6 / 1,600~2,600
330 / 1,600~2,600
17.5
น้ำมันดันผานไสกรองกระดาษ พรอมระบบหลอเย็นน้ำมันเคร�อง
แรงดัน หมอน้ำรังผึ้งแบบทอ และครีบ พรอมถังน้ำสำรอง
น้ำมันดีเซล
ปมน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
ไสกรองน้ำมันเชื้อเพลิง พรอมกรองดักน้ำในตัว
75

(ลิตร)

100
ไสกรองกระดาษ
แหงแผนเดียว มีไดอะแฟรมสปริง
ไฮดรอลิก

(เกียร : ตอ 1)

MYY5T
เกียรธรรมดา 5 เกียรเดินหนา พรอมโอเวอรไดรฟ เกียร 1 ถึง 5 เปนเกียรซิงโครเมช
1:5.315 / 2:3.053 / 3:1.655 / 4:1.000 / 5:0.721 / ถอยหลัง :5.068

MYY6S
เกียรธรรมดา 6 เกียรเดินหนา พรอมโอเวอรไดรฟ เกียร 1 ถึง 6 เปนเกียรซิงโครเมช
1 : 5.975 / 2 : 3.434 / 3 : 1.862 / 4 : 1.297 / 5 : 1.000 / 6 : 0.750 / ถอยหลัง : 5.701
บันไดเสริมเปนชวงๆ หนาตัดรูปตัว "

"

รีเวอรส เอลเลียต ไอ-บีม
2,900
แบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟองไฮปอยด

(กก.)
5,000
4.777 (43/9)

(กก.)
(ตอ 1)

6,500
4.555 (41/9)

5.375 (43/8)

แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลาพรอมโชกอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ
แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลาพรอมโชกอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ
5.50F ขอบ 16 นอตลอ 5 ตัว
7.00-16-12 ชั้น (ยางผาใบ)

7.00R16-12 ชั้น (ยางเรเดียล)
ไฮดรอลิกพรอมหมอลมชวยแบบสุญญากาศ วงจรคูแยกหนา-หลัง
ฝกเบรกลอหนาแบบ ทู-ลีดดิ้ง ฝกเบรกลอหลังแบบ ดูเอิ้ล ทู-ลีดดิ้ง
กลไกขยายตัวดานใน บังคับเพลากลาง อยูตอนทายเกียร
เบรกไอเสีย

(ตอ 1)
(ม.)

ลูกปนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอรชวย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได พรอมโชกกันสะบัด
22.6
7.2

5.4

12 / 70 จำนวน 2 ลูก
24 / 50

(โวลท / แอมป-ชม.)
(โวลท / แอมป)

รหัส

OAL
4,735
6,020

WB

2,480
3,350

FOH

ROH

1,110

1,145
1,560

CE

3,021
4,306

CA

1,876
2,746

OW

AW

BW

CW

1,860

1,475

1,860

1,425

มั่นใจสุด ! รับประกัน 5 ป ไมจำกัดระยะทาง

เมื1อซื้อรถตั้งแต 1 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565

เพลาขับ
หมายเหตุ

NMR85HXXTU

(กก.)

: อุปกรณ ในรูปและรายละเอียดตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
: กอนใชงานโปรดศึกษาวิธีการใชงานจากคูมือการใชรถโดยละเอียด เพ�อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใชงาน

ผูจำหน�ายอีซูซุ

OH
ประมาณ

2,190
2,240

HH
ประมาณ
190

หนวย : มม.

EH

ประมาณ

780
800

• เงื่อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันชิ้นสวน
และอุปกรณตางๆ อาจแตกตางกันตามที่ระบุไวในสมุดรับประกัน
• บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ดวยเครือขายการจำหนาย อะไหล
และการบริการหลังการขายกวา 250 แหง ครอบคลุมทั่วประเทศ พรอมระบบ
จัดสงอะไหลดวน “อีซูซุ พารท เอ็กซเพรส” สรางความมั่นใจเต็มเปยม
CATALOG NO.
THL-015-017-18
PR 0622

