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ROZMĚRY (mm)

• Všechny rozměry a hmotnosti jsou uvedeny podle norem a předpisů 97/27/EC včetně řidiče, 90 % paliva a rezervního kola.

HMOTNOSTI (kg)

Rozvor
Celková hmotnost vozidla
Hmotnost podvozku s kabinou
Maximální zatížení na přední nápravu
Maximální zatížení na zadní nápravu
Max. užitečné zatížení
Zatížení na přední nápravu podvozku s kabinou
Zatížení na zadní nápravu podvozku s kabinou
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Isuzu je světově nejprodávanější japonskou značkou nákladních vozů.
Vozy této řady byly vyvinuty pro použití na všech 164 trzích, kde Isuzu působí, a prošly náročným 
testovacím programem. Prototypy ujely vzdálenost srovnatelnou s 33násobkem obvodu zeměkoule. 
Konečným výsledkem je tato řada spolehlivých, praktických a odolných vozů s vysokou úrovní
komfortu a bezpečí.

3790 4360 4990
6620 7490 8390
1655 1955 2225
5622 6477 7422
2550 2550 2550

1670/1805
2212 2212 2212
785 785 785
2585 2585 2585
15,0 17,0 19,0
13,8 15,6 17,6

3790 4360 4990
12000 12000 12000
4040 4100 4170
4480 4480 4480
8480 8480 8480
7960 7900 7830
2640 2660 2685
1400 1440 1485

Přední převis: 1 175 (A); Vzdálenost osy přední nápravy od přední hrany nástavby: 650 (Dmin);
Celková šířka kabiny (přes dveře): 2 195; Min. světlá výška: 185 (L)

Rozměrové schéma

(X)
(K)
(Y)
(W)
(C)

(C2/C1)

(T)
(H)

Rozvor 
Celková délka podvozku
Zadní převis podvozku
Maximální délka nástavby
Maximální šířka nástavby (pro chladírenské nástavby 2600)
Rozchod zadních/předních kol
Celková šířka přes zadní pneumatiky
Výška podvozku ve středu zadních kol (v nenaloženém stavu)
Celková výška kabiny (v nenaloženém stavu)
Obrysový poloměr otáčení (m)
Stopový poloměr otáčení (m)
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MOTOR

Značka a model
Konfi gurace
Vstřikování
Systém sání
Emisní normy
Emisní systém

Zdvihový objem
Vrtání x zdvih
Max. výkon
Max. točivý moment

Zdvihový objem

Max. výkon

Vstřikování

Značka a model

Emisní normy

Kabina ze zesílené ocele, s možností sklopení
Vzduchem odpružené sedadlo řidiče Isringhausen (ISRI), dvě sedadla pro spolujezdce
MP3 CD přehrávač s rozhraním Bluetooth, okna s elektrickým ovládáním, centrální zamykání s dálkovým
ovládáním, elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, imobilizér, tónovaná skla, zadní lapače nečistot, tem-
pomat, zářivka v kabině, palubní počítač
Dvojice airbagů, tři bezpečnostní pásy, dva vnější přední bezpečnostní pásy s výškovým seřízením 
a předpínači, couvací kamera s barevným monitorem, přední mlhovky

Všechny uvedené údaje byly aktuální v lednu 2011. V souvislosti s neustálým vývojem našich produktů si vyhrazujeme právo jejich změn.

ISUZU Japan, 6HK1
Vznětový řadový šestiválec, ventilový rozvod OHC, 4 ventily na válec
Vysokotlaké přímé vstřikování common rail
Turbodmychadlo s variabilní geometrií, mezichladič plnicího vzduchu
Euro 5, EEV (vozidlo šetrné k životnímu prostředí)
Bez AdBlue, recirkulace výfukových plynů s chladičem,
fi ltr pevných částic DPD s oxidačním katalyzátorem
7 790 cm3

115 mm x 125 mm
177 kW (240 k) při 2 600 ot./min.
706 Nm při 1 450 - 2 200 ot./min.

PŘEVODOVKA

Značka a model
Konfi gurace
Rozsah převodových poměrů
Stálý převod
Manuální převodovka

Nýtovaný a šroubovaný podvozek, vysoce pevný ocelový rám, černý nátěr
840 mm
225 mm x 60 mm x 6 mm (výška stojiny x šířka pásnice x tloušťka)
140 (l)
245/70 R19,5 136/134 M, dvoumontáž na zadní nápravě
Tuhá, nápravnice profi lu I
Tuhá náprava full-fl oating (uložení na mostu), vzduchové odpružení, Ø talířového kola 368 mm
Hydraulické se vzduchovým posilovačem, dva okruhy, ABS, bezazbestové obložení, výfuková brzda,
ruční brzda se vzduchovým ovládáním působící na zadní kola
S posilovačem, řízení na levé straně, teleskopický a výškově stavitelný sloupek řízení
Přední: listové pružiny, kapalinové tlumiče, příčný stabilizátor. Zadní: vzduchové odpružení se čtyřmi měchy
s možností nastavení výšky
24 V, alternátor 24 V/90 A, akumulátor 2 x 110 Ah, sběrnice CAN

ISUZU Japan, MZW6P
6-ti stupňová převodovka, plně synchronizovaná
6.615–0.722
4,33
Mechanická převodovka, jednokotoučová suchá spojka s automatickým seřízováním, Ø 380 mm
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Výkon
(kW)
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Točivý moment
(Nm)

Maximální výkon
Maximální točivý moment

177 kW (240 k) / 2600 ot./min.
706 Nm / 1450 - 2200 ot./min.
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PODVOZEK

Konfi gurace
Šířka rámu
Rámový profi l 
Palivová nádrž
Pneumatiky
Přední náprava
Zadní náprava
Brzdy

Řízení
Zavěšení kol

Elektrická výbava

KABINA

Konfi gurace
Sedadla
Prvky výbavy

Bezpečnostní výbava

Záruka 3 roky bez omezení počtu najetých kilometrů.


