Xe tải Isuzu QKR 270 thùng mui bạt Euro 4 2018

Đánh giá: 5.0
xe tai isuzu qkr77he4 thung mui bạt 1t9 2t2 , găn
cơ câu bủng nâng, giá tốt nhất , xe và thùng chất
lượng, vui lòng khách đến hài lòng khách đi.

Chi tiết sản phẩm

isuzu QKR77he4 270 là dòng xe bán chạy nhất của Isuzu Việt
Nam
hơn 6 năm liền kể từ ngày ra mắt, Isuzu QKR 270 luôn là dòng xe bán chạy nhất của Isuzu tại Việt Nam,
chiếm tới hơn 50% doanh số của hãng, đạt được nhiêu thành tựu , nang tầm quốc tế , uy tín và thương hiệu
nhất trong phân khúc tải nhỏ ở thị trường xe tải việt nam.
Vơi Nhu cầu cần thiết vận tải hàng hóa tiếp tục lên cao trong thời gian qua đôi vơi thị trường trên toàn
quốc. Theo thống kê doanh số xe tải toàn thị trường trong năm 2017 đạt 80.000 xe, trong đó xe tải nhẹ
dưới 5 tấn chiếm gần 27%, tương đương 26.431 xe. Thị trường xe tải nhẹ vẫn tiếp đà tăng trưởng ấn tượng
trong hai quý đầu năm 2018. chiếm hơn 50% ttoong lượng xe cùng phân khúc trên thị trường,đáp ứng tốt hơn
nhiều nhu cầu của khách hàng,nâng cấp chất lượng dịch vụ bán hàng và đa dạng hoá sản phẩm của mình.
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trên dòng xe Isuzu QKR 270 1t9 đạt chuẩn Euro 4 TRONG NĂM 2018, QKR270 ra mắt mạnh mẽ và
toàn mới. Xe sử dụng động cơ 3.0 lít, phun dầu điện tử Common Rail cho công suất 105 mã lực
cực đại 230 Nm. Xe tải isuzu qkr270 ứng dụng công nghệ Blue Power giúp chiếc xe đạt tiêu
Euro 4, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT : xe isuzu euro4 2018 ứng dụng công nghệ từ nhà máy nhật bản, lắp ráp 3 cục từ nhà máy
isuzu việt nam, với tiêu chí chất lượng nhật bản, uy tín và thương hiệu trên 20 năm.Trung tâm dịch vụ hậu
mãi Isuzu Việt Nam (IAC) trị giá 3 triệu USD lăp đặt và chuyển giao công nghệ tại Củ Chi (TP HCM). Isuzu
còn phát triển dòng phụ tùng BVP (Best Value Part) được sản xuất tại các nước trong khu vực theo tiêu
chuẩn của Isuzu Nhật Bản với giá thành thấp hơn 30-60%. đáp ứng vơi tiêu chuẩn khí thải của việt nam.
Bảng thông số kỹ thuật chính thức của Xe tải Isuzu QKR 270 thùng mui bạt Euro 4 2018
Thông số kỹ thuật
Khối lượng toàn bộ
Khối lượng bản thân
Số chổ ngồi
Thùng nhiên liệu
Kích thước
Kích thước tổng thể
Chiều dài cơ sở
Vệt bánh xe trước - sau

QKR77FE4 - Isuzu QKR 270
5000 kg
1885 kg
3 người
100 lít

QKR77HE4 - Isuzu QKR 270
5500 kg
1895 kg

5080 x 1860 x 2200
2750 mm
1385 / 1425

5830 x 1860 x 2200
3360 mm
1385 /1425
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Khoảng sáng gầm xe
Chiều dài đầu xe - đuôi xe
Động cơ - truyền động isuzu
Tên động cơ

190
1010 / 1320

190
1010 / 1460

4JH1E4NC công nghệ Blue Power giúp chiếc xe đạt tiêu chuẩn khí thải
Euro 4, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.
Tiêu chuẩn khí xả
EURO 4 công nghệ phun dầu điện tử commonrail
Dung tích xy lanh
2999 cc
Đường kính và hành trình piston
95,4 x 104,9
Công suất cực đại
105 (77) / 3200 PS (kW)/ rpm
Hộp số
MSB5S 5 số tiến và 1 số lùi
Tốc độ tối đa
95 km/h
95km/h
Khả năng vượt dốc tối đa
32,66 %
29,51 %
Bán kính vòng quay tối thiểu
5,8 m
6m8 m
Hệ thống lái
Trục vít - ê cu bi trợ lực thủy lực
Hệ thống treo trước - sau
Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn
thủy lực
Hệ thống pham trước - sau
Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ
lực chân không
Hệ thống lốp trước - sau
7.00 - 15 12PR
Máy phát
12V - 70AH x 2
Phụ kiện kèm theo Xe tải Isuzu QKR77
2 tấm che nắng cho tài xế và phụ

Dây an toàn 3 điểm

Kính chỉnh điện và khóa cửa trung tâm

Kèn báo lùi

Tay nắm cửa an toàn bên trong

Hệ thống làm mát và sưởi kính

Núm mồi thuốc

CD MP3

Mánh lạnh

AM, FM radio

THIẾT KẾ ĐÓNG THÙNG XE TẢI ISUZU QKR77HE4 270 THÙNG MUI BAT BỬNG NÂNG
Bàn nâng được đóng với kết câu ty nâng thủy lực, chụi được lực nâng lên đến trên 800 kg. thiết kế được
kiểm duyệt do cục đăng kiểm việt nam
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xe được ngân hàng hỗ trợ lên đến 80% tổng trị giá xe, nhiều ưu đãi và khuyến mãi, lãi xuất thấp, nhanh
chóng và uy tín.
Mọi chi tiết quý khách có thể liên hệ HOTLINE : 0902 30 32 77 .PKD .Minh
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