• ใหม! กระจังหนาสีเงิน MATTE SILVER
เสริมความเท เต็มพิกัด

• ใหม! ไฟในหองโดยสารขนาดใหญ แบบ • เครื1องยนตซูเปอรคอมมอนเรล รุน
LED เพิ่มความสวาง พรอมความสะดวก
6HK1-TCN ขนาด 7,790 ซีซี ใหกำลัง
สบายภายในหองโดยสาร
สูงสุด 240 แรงมา ที่ 2,400 รอบ/นาที
• ใหม! USB Charger สะดวกสบายยิ่งกวา
แรงบิดสูงสุด 706 นิวตัน-เมตร ที่ 1,450
รอบ/นาที

• เบาะนั่งคนขับแบบถุงลม Air Suspension • กระจกไฟฟาและเซ็นทรัลล็อก เพิ่มความ
Driver Seat ปรับความนุมนวลตามน้ำหนัก สะดวกสบายและความปลอดภัย ในการใชงาน
คนขับ ลดความเมื1อยลา แมขับขี่ทางไกล

TRACTOR
รุน

รายการ

น้ำหนักรถรวมน้ำหนักลากจูงสูงสุด
น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส *
หนา
หลัง
รวม
*น้ำหนักโดยประมาณ ไมรวมน้ำมันเชื้อเพลิง

สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักลากจูงสูงสุด)
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ
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รุน
แบบ
จำนวนกระบอกสูบ
ความโตกระบอกสูบ x ชวงชัก
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กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ
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กรองอากาศแบบ
คลัตช
แบบ
ระบบควบคุมแบบ
เกียร
รุน
แบบ
อัตราทดเกียร
แชสซีส
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เพลา
หนา : แบบ
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก
หลัง : แบบ
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก
อัตราทดเฟองทาย
ระบบกันสะเทือน
หนา : แบบ
หลัง : แบบ
ขนาดกระทะลอและยาง
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ระบบเบรก
แบบ
เบรกมือแบบ
เบรกชวยแบบ
ระบบพวงมาลัย
แบบ
อัตราทด
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
ระบบไฟฟาและอุปกรณ
แบตเตอรี่
อัลเตอรเนเตอร

FTR34JXTXT

(กก.)

35,000

(กก.)
(กก.)
(กก.)

3,030
2,260
5,290

(กม./ชม.)
% (องศา)

85
12.5 (7.12)
อีซูซุดีเซล 6HK1-TCN

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

4 จังหวะ 24 วาลว ระบายความรอนดวยน้ำ สูบเรียง โอเวอรเฮดแคมชาฟท คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น
เทอร โบ อินเตอรคูลเลอร (ยูโร 3 หรือ มอก.2315-2551)
6
115 x 125
7,790
240 / 2,400
177 / 2,400
72 / 1,450
706 / 1,450
17.5
น้ำมันดันผานไสกรองหลัก และกรองไหลผานบางสวนแบบรวมอยูในชุดเดียวกัน (คารทริดจ) พรอมระบบหลอเย็นน้ำมันเคร�อง
แรงดัน หมอน้ำรังผึ้งแบบทอและครีบ พรอมถังน้ำสำรอง
น้ำมันดีเซล
ปมน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
ไสกรองกระดาษ และกรองดักน้ำพรอมไสกรอง
200
ไสกรองกระดาษ

(ลิตร)

แหงแผนเดียว มีสปริงตัวหนอน
ไฮดรอลิก พรอมหมอลมดันชวย
MZW6P
เกียรกระปุก 6 เกียรเดินหนา พรอมโอเวอรไดรฟ เกียร 2 ถึง 6 เปนเกียรซิงโครเมช
1: 6.615 / 2 : 4.095 / 3 : 2.359 / 4 : 1.532 / 5 : 1.000 / 6 : 0.722 / ถอยหลัง : 6.615

(เกียร : ตอ 1)

บันไดเสริมเปนชวงๆ หนาตัดรูปตัว "

"

รีเวอรส เอลเลียต ไอ-บีม
7,500
แบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟองไฮปอยด
10,600
5.571 (39/7)

(กก.)
(กก.)
(ตอ 1)

แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลาพรอมโชกอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ
แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลา
7.50 ขอบ 22.5 นอตลอ 10 ตัว
11R22.5-16PR (ยางเรเดียลแบบไมมียางใน)
ฟูลแอรเบรก (ลมลวน) วงจรคูแยกหนา - หลัง
ฝกเบรกลอหนา และหลัง แบบลีดดิ้ง เทรลลิ่ง พรอมระบบปรับระยะหางผาเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณดักจับความชื้นในระบบเบรก
สปริงเบรกบังคับที่เพลาหลัง
เบรกไอเสีย
ลูกปนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอรชวย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได
22.4
6.5

(ตอ 1)
(ม.)

12 / 70 จำนวน 2 ลูก
24 / 60

(โวลท / แอมป-ชม.)
(โวลท / แอมป)
ระยะกวาด
(โดยประมาณ)

ขนาดสัดสวน

รุน
FTR34JXTXT

รหัส

หนวย : มม.

OAL WB FOH ROH OW
6,020 3,800

1,250

970

2,485

OH HH EH
AW BW CW ประมาณ
ประมาณ ประมาณ
2,055 2,440

1,820

2,875

265

1,073

(สปอยเลอรหลังคาและสปอยเลอรขางหัวเกงเปนอุปกรณสั่งพิเศษ)

มั่นใจสุด ! รับประกัน 5 ป ไมจำกัดระยะทาง

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

หมายเหตุ

เพลาขับ

: อุปกรณ ในรูปและรายละเอียดตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
: กอนใชงานโปรดศึกษาวิธีการใชงานจากคูมือการใชรถโดยละเอียด เพ�อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใชงาน

ผูจำหน�ายอีซูซุ

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