
เจาแหงรถบรรทุกขนาดกลางเจาแหงรถบรรทุกขนาดกลาง

ตอง... อีซูซุเอลฟตอง... อีซูซุเอลฟ

ใหม!ใหม! ลออะลูมินั่มอัลลอย

พรอมยางเรเดียลแบบไมมียางใน นุมนวลและยึดเกาะถนนดีกวา

• ใหม! ลออะลูมินั่มอัลลอย พรอมยางเรเดียลแบบไมมียางใน
ลออะลูมินั่มอัลลอยขนาด 6.00J ขอบ 15 ยางเรเดียลขนาด

 225/75R15C นุมนวลและยึดเกาะถนนดีกวา
• กระจกไฟฟา และเซ็นทรัลล็อก สะดวกสบายยิ่งขึ้น
• เครื�องยนตซูเปอรคอมมอนเรล รุน 4JJ1E3N 130 แรงมา
• แชสซีสขนาดใหญ พรอมเพลาหลังแกรงสุด ทนสุด
 เพื�อการบรรทุกหนักโดยเฉพาะ

• ระบบเบรกแบบไฮดรอลิก พรอมหมอลมชวยแบบสุญญากาศ 
 (Hydraulic with Vacuum Assisted Brake) และเบรกไอเสีย
• โชกกันสะบัด พรอมเหล็กกันโคลงหนา (Stabilizer) 
 ลดการสั่นสะเทือนของพวงมาลัย ควบคุมงายขึ้น
• พวงมาลัย ดีไซนสวยงาม กระชับมือ ปรับได 4 ทิศทาง
• แอรแบค ทำงานรวมกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับและผอนแรง
 อัตโนมัติดานคนขับ



NLR85EXXXU
รายการ

รุน

NLR85EXXXU

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)

4,400

1,460

390

1,850

124

43.3 (23.4)

อีซูซุดีเซล 4JJ1E3N

4 จังหวะ 16 วาลว ระบายความรอนดวยน้ำ สูบเรียง ดับเบิ้ลโอเวอรเฮดแคมชาฟท คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น

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

4

95.4 x 104.9

2,999

130 / 3,050

96 / 3,050

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

ไสกรองกระดาษ

แหงแผนเดียว มีไดอะแฟรมสปริง

ไฮดรอลิก

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

บันไดเสริมเปนชวงๆ หนาตัดรูปตัว "    "

รีเวอรส เอลเลียต ไอ-บีม

2,900

แบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟองไฮปอยด

3,600

3.909 (43/11)

แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลาพรอมโชกอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ และเหล็กกันโคลง

แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลาพรอมโชกอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ

6.00J ขอบ 15 นอตลอ 6 ตัว (ลออะลูมินั่มอัลลอย)

225/75R15C (ยางเรเดียลแบบไมมียางใน)

ไฮดรอลิกพรอมหมอลมชวยแบบสุญญากาศ วงจรคูแยกหนา-หลัง

ฝกเบรกลอหนาแบบ ทู-ลีดดิ้ง ฝกเบรกลอหลังแบบ ดูเอิ้ล ทู-ลีดดิ้ง

กลไกขยายตัวดานใน บังคับเพลากลาง อยูตอนทายเกียร

เบรกไอเสีย

ลูกปนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอรชวย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได พรอมโชกกันสะบัด

22.6

5.1

12 / 70 จำนวน 2 ลูก

24 / 50

2,480 1,110 1,770 1,640 1,415 2,1601,495 160 760

OAL WB FOH ROH OWCE CA AW BW CW
OH

ประมาณ

HH
ประมาณ

EH
ประมาณ

รุน

ขนาดสัดสวน

รหัส

3,021 1,8761,145

เพลาขับ

หนวย : มม.

4,735

หมายเหตุ : อุปกรณในรูปและรายละเอียดตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 : กอนใชงานโปรดศึกษาวิธีการใชงานจากคูมือการใชรถโดยละเอียด เพ�อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใชงาน

ผูจำหน�ายอีซูซุ CATALOG NO.
THL-009-20

PR 0621 R1

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

รับประกัน 5 ป ไมจำกัดระยะทางรับประกันมั่นใจสุด !

เมื�อซื้อรถตั้งแต 1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564



5.1ม.

• ใหม ! เครื�องยนตซูเปอรคอมมอนเรล รุน 4JH1E3N เครื�องยนต
ขนาด 2,999 ซีซี ใหกำลังสูงสุด 104 แรงมา ที่ 3,200 รอบ/นาที 
แรงบิดสูงสุด 230 นิวตัน-เมตร ที่รอบต่ำเพียง 1,400 – 3,200 รอบ/นาที

• ใหม ! เกียรอีซูซุรุน MSB5S เกียรธรรมดา 5 เกียรเดินหนา พรอม
โอเวอรไดรฟ รองรับแรงบิดไดสูง ประหยัดน้ำมันเปนเยี่ยม แข็งแกรง

 เหมาะสำหรับงานบรรทุก
• ใหม ! ลออะลูมินั่มอัลลอย พรอมยางเรเดียลจากโรงงาน ครั้งแรก
 ในรถระดับเดียวกัน ใหความนุมนวล และการเกาะถนนที่ดีกวา

• ใหม ! วิทยุพรอมเครื�องเลน CD/MP3 พรอมชอง USB เพื�อความ
 เพลิดเพลินตลอดการขับขี่
• ระบบแอรสมบูรณแบบ FULL MODE CONTROL ปรับระบบ
 หมุนเวียนอากาศได 2 แบบ 6 ทิศทาง เย็นจัด เย็นเร็ว
• คลองตัวดวยรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด สะดวกตอการขนสงในพื้นที่
 แคบในเมือง
• กระจกไฟฟา และเซ็นทรัลล็อก สะดวกสบายยิ่งขึ้น

ตอง... อีซูซุเอลฟ

เจาแหงรถบรรทุกขนาดกลางเจาแหงรถบรรทุกขนาดกลาง

ตอง... อีซูซุเอลฟ

คุมคาสุด...ทุกเวลา !
เบาสุด ดวยน้ำหนักเพียง 1,720 กิโลกรัม*เบาสุด ดวยน้ำหนักเพียง 1,720 กิโลกรัม*

*น้ําหนักรถโดยประมาณ ไมรวมน้ํามันเช้ือเพลิงและตู



NLR77EXXXW
รายการ

รุน

NLR77EXXXW

น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก  (กก.)

น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส (น้ำหนักโดยประมาณ ไมรวมน้ำมันเชื้อเพลิง) (กก.)

สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก)

  ความเร็วสูงสุดบนทางราบ  (กม./ชม.)

 ความสามารถในการไตทางชัน  % (องศา)

เคร�องยนต

  รุน

  แบบ

  ความจุกระบอกสูบ   (ซีซี)

  กำลังสูงสุด (ECE net)

  แรงบิดสูงสุด (ECE net)

ระบบจายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ

 เชื้อเพลิงแบบ

 ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง   (ลิตร)

คลัตช 

เกียร 

  รุน 

  อัตราทดเกียร   (เกียร : ตอ 1)

แชสซีส  

เพลาและอัตราทดเฟองทาย

  เพลาหนา

  เพลาหลัง

 อัตราทดเฟองทาย  (ตอ 1)

ระบบกันสะเทือน

  หนา

  หลัง

ขนาดกระทะลอและยาง

  กระทะลอ

  ยาง

ระบบเบรก

  แบบหลัก  

  แบบชวย

ระบบพวงมาลัย

  แบบ

 รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด  (ม.)

ระบบไฟฟาและอุปกรณ

 แบตเตอรรี่  (โวลท / แอมป-ชม.)

4,200

1,720

115

33.4 (18.4)

อีซูซุดีเซล 4JH1E3N

4 จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ำ สูบเรียงโอเวอรเฮดวาลว คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร (ยูโร 3 หรือ มอก. 2315-2551)

2,999

104 แรงมา (77 กิโลวัตต )  / 3,200 รอบตอนาที

23.4 กก.-ม (230 นิวตัน-ม.) / 1,400 - 3,200 รอบตอนาที 

น้ำมันดีเซล

75

แหงแผนเดียว ควบคุมดวยไฮดรอลิก

MSB5S 5 เกียรเดินหนา

1 : 5.016 / 2 : 2.672 / 3 : 1.585 / 4 : 1.000 / 5 : 0.770 / ถอยหลัง : 4.783

แบบ บันไดเสริมเปนชวงๆ หนาตัดรูปตัว "    "

แบบ รีเวอรส เอลเลียต ไอ-บีม (รับน้ำหนักได 2,900 กก.)

แบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟองไฮปอยด (รับน้ำหนักได 3,600 กก.)

4.555 (41/9)

แหนบแผนรูปโคงวงรี พรอมโชกอัพ ทำงาน 2 จังหวะ และเหล็กกันโคลง

แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลาพรอมโชกอัพทรงกระบอก ทำงาน 2 จังหวะ

6.00J ขอบ15 นอตลอ 6 ตัว (ลออะลูมินั่มอัลลอย)

225 / 75R15C (ยางเรเดียลแบบไมมียางใน)

แบบไฮดรอลิกพรอมหมอลมชวยแบบสุญญากาศ

เบรกไอเสีย

พวงมาลัยเพาเวอรชวย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได พรอมโชกกันสะบัด

5.1

12 / 75 จำนวน 1 ลูก

2,480 1,110 1,770 1,640 1,415 2,1601,495 160 735

OAL WB FOH ROH OWCE CA AW BW CW
OH

ประมาณ

HH
ประมาณ

EH
ประมาณ

รุน

ขนาดสัดสวน

รหัส

3,025 1,8801,145

เพลาขับ

หนวย : มม.

4,735

หมายเหตุ : อุปกรณในรูปและรายละเอียดตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 : กอนใชงานโปรดศึกษาวิธีการใชงานจากคูมือการใชรถโดยละเอียด เพ�อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใชงาน

ผูจำหน�ายอีซูซุ CATALOG NO.
THL-004-19

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

รับประกัน 5 ป ไมจำกัดระยะทางรับประกันมั่นใจสุด !

6.65 ลบ.ม.

คุมคา... ทุกการขนสง

น้ำหนักบรรทุก พื้นที่บรรทุก

NLR 1 คัน บรรทุกไดเทียบเทารถปกอัพตอนเดียว 2 คัน

ประหยัดกวา กำไรมากกวา ตอตูยาวไดถึง 2.90 ม.
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เมื�อซื้อรถตั้งแต 1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564


