
Motor
Značka a model ISUZU Japan, 4HK1

Konfigurace Vznětový řadový čtyřválec, ventilový rozvod OHC, 4 ventily na válec

Vstřikování Vysokotlaké přímé vstřikování common rail, 1600 barů

Systém sání Turbodmychadlo s variabilní geometrií, mezichladič stlačeného vzduchu

Emisní normy Euro 5 EEV (vozidlo šetrné k životnímu prostředí)

Emisní systém

Bez aditiv, recirkulace výfukových plynů s chladičem, filtr pevných částic DPD s 

oxidačním katalyzátorem

Zdvihový objem 5 193 cm
3

Max. výkon 140 kW (150 k) při 2600 ot./min.

Max. točivý moment 513 Nm při 1600–2800 ot./min.

Převodovka
Značka a model ISUZU Japan, MZZ6F

Konfigurace plně synchronizovaná převodovka; 6 stupňů vpřed, 1 vzad

Rozsah převodových stupňů 6,369-0,782

Stálý převod 4,1

Manuální převodovka Mechanická převodovka, jednokotoučová suchá spojka, automatické seřízení, Ø 325 mm

Převodovka Neestronic2
Volitelně robotizovaná převodovka, elektromagnetické solenoidové řazení převodových 

stupňů, sekvenční řazení převodových stupňů, hydrodynamická spojka

Podvozek
Konfigurace Nýtovaný a šroubovaný podvozek, vysoce pevný ocelový rám, černá barva

Šířka rámu 850 mm

Rámový profil 216 x 70 x 6 mm (výška stojiny x šířka pásnice x tloušťka)

Palivová nádrž 100 l

Pneumatiky 215/75 R17,5C, dvoumontáž na zadní nápravě

Přední náprava Tuhá, nápravnice profi lu I

Zadní náprava Tuhá náprava full-floating (uložení na mostu),

Brzdy

Hydraulické s podtlakovým posilovačem, dva okruhy, ABS, ASR (regulace 

protiprokluzu), EBD (elektronické rozdělení brzdné síly), motorová brzda, ruční brzda s 

působením na spojovací hřídel

Řízení S posilovačem, řízení na levé straně, sloupek řízení nastavitelný v obou směrech

Zavěšení kol Přední a zadní: listové pružiny, kapalinové tlumiče nárazů, příčné stabilizátory

Elektrická výbava 24V, alternátor 24V-80A, akumulátor 2 x  75 Ah

Výbava

V souvislosti s neustálým vývojem našich produktů, si vyhrazujeme právo jejich změny uvedených údajů.

Samosvorný diferenciál, elektricky ovládaná okna, vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka, centrální zamykání 

s dálkovým ovládáním, imobilizér, tónovaná skla, zvuková signalizace zpátečky, AIRBAG řidiče a spolujezdce, 

motorová brzda, autoradio s CD/MP3/USB/AUX, nastavitelný volant v obou směrech, přední mlhová světla, 

mechanicky odpružené sedadlo řidiče, plnohodnotné rezervní kolo, povinná výbava.

www.isuzutrucks.cz + 420 737 213 691


