
ใหม! ใหม! ใหม!

• ใหม! แอรแบคทำงานรวมกับเข็มขัดนิรภัย เพื�อความปลอดภัยสำหรับ
 ผูขับขี่ พรอมโครงสรางหัวเกงแบบประกบปดและประตูเสริมคานเหล็ก
 คูมั่นใจตลอดการขับขี่
• ใหม! กระจกไฟฟาและเซ็นทรัลล็อก เพ่ิมความสะดวกสบายในการใชงาน
• ใหม! หนาปดดีไซน ใหม สวยทันสมัย อานงาย และมองเห็นชัดเจน พรอม
 มาตรวัดความดันลมเบรกแสดงผลแบบดิจิตัล
• เครื�องยนตซูเปอรคอมมอนเรล รุน 4HK1-TCS 210 แรงมา
 (  ในรุน FRR90HSXTU, HSXFU, LSXXU, NSXXU )
• เครื�องยนตซูเปอรคอมมอนเรล รุน 4HK1-TCR 190 แรงมา
 (  ในรุน FRR90HNXFU, LNXXU, NNXXU )

• ระบบเบรกแอรโอเวอรไฮดรอลิก (AOH) แบบ 2 วงจรแยกอิสระ  
 หนา-หลัง พรอมเบรกไอเสีย
• แชสซีสขนาดใหญ แข็งแกรง ทนทานกวา บรรทุกไดมากกวา
 ถึง 10.4 ตัน (GVW) (  ในรุน FRR90LSXXU, NSXXU, LNXXU,   
 NNXXU )
• เพลาขางและเฟองทายขนาดใหญ แข็งแรงทนทาน พรอมอัตราทด  
 สูงสุด 6.143  ใหแรงบิดสูงสุด เพิ่มความสามารถในการปนไต 
 มุมปนไตสูงถึง 35.7 องศา (  ในรุน FRR90HSXTU )
• ระบบแอรสมบูรณแบบ Full Mode Control ปรับระบบหมุนเวียน
 อากาศได 2 แบบ 6 ทิศทาง พรอมชองแอรขนาดใหญ
 เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายความเย็น เย็นจัด เย็นเร็ว

ใหม!ใหม!  เจาแหงรถ 6 ลอขนาดกลาง เจาแหงรถ 6 ลอขนาดกลาง เจาแหงรถ 6 ลอขนาดกลาง



รายการ
รุน

รายการ
รุน

น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก  (กก.)

น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส*                         

  หนา    (กก.)

  หลัง    (กก.)

  รวม    (กก.)

  *น้ำหนักโดยประมาณ ไมรวมน้ำมันเช้ือเพลิง

สมรรถนะ (ท่ีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก)

  ความเร็วสูงสุดบนทางราบ  (กม./ชม.)

  ความสามารถในการไตทางชัน  % (องศา)

เครองยนต

  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)

  ระบบหลอลนแบบ

  ระบบระบายความรอนแบบ

ระบบจายเช้ือเพลิงและกรองอากาศ

  เช้ือเพลิงแบบ

  ระบบจายเช้ือเพลิงแบบ   

  กรองน้ำมันเช้ือเพลิงแบบ 

  ความจุถังน้ำมันเช้ือเพลิง   (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)

  รัศมีวงเล้ียวแคบสุด    (ม.)

ระบบไฟฟาและอุปกรณ

  แบตเตอร่ี  (โวลท / แอมป-ชม.)

  อัลเตอรเนเตอร     (โวลท / แอมป)

4 จังหวะ 16 วาลว ระบายความรอนดวยน้ำ สูบเรียง โอเวอรเฮดแคมชาฟท คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคช่ัน
เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร (ยูโร 3 หรือ มอก. 2315-2551)

4

115 x 125

5,193

17.5

น้ำมันดันผานไสกรองหลัก และกรองไหลผานบางสวนแบบรวมอยูในชุดเดียวกัน (คารทริดจ) พรอมระบบหลอเย็นน้ำมันเครอง

แรงดัน หมอน้ำรังผึ้งแบบทอ และครีบ พรอมถังน้ำสำรอง

น้ำมันดีเซล

 ปมน้ำมันเช้ือเพลิงแรงดันสูง

ไสกรองกระดาษ พรอมกรองดักน้ำในตัว

100

ไสกรองกระดาษ

แหงแผนเดียว มีสปริงตัวหนอน

ไฮดรอลิก พรอมหมอลมดันชวย

บันไดเสริมเปนชวงๆ หนาตัดรูปตัว "    "

รีเวอรส เอลเลียต ไอ-บีม

3,600

แบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟองไฮปอยด

7,700

แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลาพรอมโชกอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ

แหนบแผนรูปโคงวงรีทำดวยเหล็กกลา

6.00GS ขอบ 16 นอตลอ 6 ตัว

แอรโอเวอรไฮดรอลิก วงจรคูแยกหนา-หลัง ฝกเบรกลอหนา
แบบ ทู-ลีดดิ้ง ฝกเบรกลอหลังแบบ ดูเอิ้ล ทู-ลีดดิ้ง

กลไกขยายตัวดานใน บังคับเพลากลาง อยูตอนทายเกียร

เบรกไอเสีย

ลูกปนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอรชวย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได

18.8

12 / 70 จำนวน 2 ลูก

24 / 60

1,936

1,204

3,140

1,992

1,078
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1,945

1,045

2,990

1,945

1,035

2,980

37.1 (20.3)
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71.7 (35.7) 51.9 (27.5)

105

44.2 (23.7)

10,4009,9009,900

4.555 (41/9) 5.571 (39/7) 5.125 (41/8)4.875 (39/8)6.143 (43/7)

8.25R16-14 ช้ัน (ยางเรเดียล) 8.25R16-14 ช้ัน (ยางเรเดียล)8.25-16-14 ช้ัน (ยางผาใบ) 8.25-16-14 ช้ัน (ยางผาใบ)
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ประมาณรุน

ขนาดสัดสวน

รหัส
หนวย : มม.
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3,410
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6,000
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1,425
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4,279
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4,360
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7,420
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3,804

3,804

5,699
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4,990

4,990

8,320

8,320

2,165

2,165

4,434

4,434
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FRR90HNXFUFRR90HSXFUFRR90HSXTU FRR90LNXXU FRR90NNXXU

อีซูซุดีเซล 4HK1-TCS อีซูซุดีเซล 4HK1-TCR

210 / 2,600

154 / 2,600

65 / 1,600

637 / 1,600

190 / 2,600

139 / 2,600

52 / 1,600-2,600

510 / 1,600-2,600

MZW6P

เกียรธรรมดา 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

MZZ6W

เกียรธรรมดา 6 เกียรเดินหนา พรอมโอเวอรไดรฟ เกียร 1 ถึง 6 เปนเกียรซิงโครเมช

1 : 6.369 / 2 : 3.767 / 3 : 2.385 / 4 : 1.442 / 5 : 1.000 / 6 : 0.720 / ถอยหลัง : 6.369

1,990

1,080

3,070

116

FRR90LSXXU

1,935

1,205

3,140

44.1 (23.7)

10,400

FRR90NSXXU

111

หมายเหตุ : อุปกรณในรูปและรายละเอียดตางๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 : กอนใชงานโปรดศึกษาวิธีการใชงานจากคูมือการใชรถโดยละเอียด เพอความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใชงาน

เพลาขับ

• รับประกัน 5 ป ไมจำกัดระยะทาง (ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ กำหนด)
• ระยะเวลาการรับประกันช้ินสวนและอุปกรณตางๆ อาจแตกตางกันตามที่ระบุ
 ไวในสมุดรับประกัน
• บริการหลังการขาย ม่ันใจเหนือระดับทั่วไทยดวยเครือขายการจำหนาย อะไหล 
 และการบริการหลังการขายกวา 250 แหง ครอบคลุมทั่วประเทศ พรอมระบบ
 จัดสงอะไหลดวน “อีซูซุ พารท เอ็กซเพรส” สรางความมั่นใจเต็มเปยม

เมื�อซื้อรถตั้งแต
16 ก.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2561

ผูจำหนายอีซูซุ

PR 0818

CATALOG NO.
THL-024-027, 029-032-18


