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อีซูซุเอลฟ ซูเปอรอีซูซุเอลฟ ซูเปอร คอมมอนเรลคอมมอนเรล
175/150/13030 แรงมแรงมา
ยอดรถบรรทุกยุคใหม กำไรยกตระกูลยอดรถบรรทุกยุคใหม กำไรยกตระกูล

อีซูซุเอลฟ ซูเปอร คอมมอนเรล
175/150/130 แรงมา
ยอดรถบรรทุกยุคใหม กำไรยกตระกูล

เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง
ทุก 20,000 กม.

ลดคาบำรุงรักษา เพิ่มเวลาทำเงิน
• ลดคาใชจายในการบำรุงรักษา

• ลดเวลาการเขาศูนยบริการ เพิ่มเวลาใหการขนสง
• เพิ่มผลกำไร...คุมคาการลงทุนอยางแทจริง

ยอดรถบรรทุกที่ตอบสนองงานบรรทุกยุคใหม
ออกแบบใหเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง

สามารถตอบสนองการขนสงที่หลากหลาย
เสริมภาพลักษณแหงความทันสมัย เพิ่มผลกำไร
ใหเจาของรถ เพิ่มความสะดวกสบายใหผูขับขี่

และเพิ่มความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เพื่อทุกลมหายใจ

* ในเครื่องยนตรุน 4HK1-TCC และ 4HK1-TCN



เกียรรุน MZZ6F

1 2 3

NRAIL SUPER PERFORMANCE & TECHNOLOGY
ขุมพลังซูเปอรคอมมอนเรล ตอบสนองทุกธุรกิจ ยอดเทคโนโลยี เครื่องยนตแหงอนาคต

• เครื่องยนตซูเปอรคอมมอนเรล ขนาด 5,193 ซีซี ไดเร็คอินเจคชั่น
เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร โอเวอรเฮดแคมชาฟท (OHC)  

• กำลังสูงสุด 175 แรงมา ที่ 2,600 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-2,000 รอบ/นาทีี

รุน 4HK1-TCC 175 แรงมา

• เครื่องยนตซูเปอรคอมมอนเรล ขนาด 5,193 ซีซี ไดเร็คอินเจคชั่น
เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร โอเวอรเฮดแคมชาฟท (OHC)  

• กำลังสูงสุด 150 แรงมา ที่ 2,600 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด 404 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-2,600 รอบ/นาที

รุน 4HK1-TCN 150 แรงมา

• เครื่องยนตซูเปอรคอมมอนเรล ขนาด 2,999 ซีซี ไดเร็คอินเจคชั่น
เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร ดับเบิ้ลโอเวอรเฮดแคมชาฟท (DOHC)  

• กำลังสูงสุด 130 แรงมา ที่ 3,050 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด 330 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,600 รอบ/นาทีี

ื่  
รุน 4JJ1 E3N 130 แรงมา

เครื่องยนตล้ำหนาสุด ประหยัดน้ำมันสุด คุมคาสุด

 ระบบฉีดจายน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง “Super High-pressure” เทคโนโลยีล้ำยุค 
 สามารถฉีดจายน้ำมันเชื้อเพลิงใหเปนละอองละเอียดกวา เผาไหมมีประสิทธิภาพหมดจดกวา 
 คุมคาทุกอณูน้ำมันอยางแทจริง
 กระเดื่องกดวาลวแบบลูกกลิ้ง (Roller Rocker Arm) ลดแรงเสียดทานของลูกเบี้ยว

 ทำใหทนทาน ยืดอายุการใชงาน
 ประกับเพลาขอเหวี่ยงแบบ Ladder Frame โครงสรางของเสื้อสูบออกแบบพิเศษ 

 ยึดเพลาขอเหวี่ยงกับเสื้อสูบดวยโครงสรางเหล็กชิ้นเดียว รับแรงบิด และลดแรงเสียดทาน
 ของเพลาขอเหวี่ยงไดดี ทนทานเปนเยี่ยม
 (ในเครื่องยนตรุน 4HK1-TCC และ 4HK1-TCN)

ระบบสงกำลังสมบูรณแบบ ตอบสนองงานบรรทุกที่หลากหลาย

• เฟองทายขนาดใหญ ออกแบบอัตราทดใหรับกับแรงบิดของเครื่องยนต สงผลใหการออกตัว 
 และเรงแซงดีขึ้น ประหยัดน้ำมันมากขึ้น
• พิเศษ! สำหรับรุน NMR ชวงยาวพิเศษ (เครื่องยนตดีเซล) มี 2 อัตราทดใหเลือก ไดแก
- เฟองทายแบบ ซูเปอรทอรค เหมาะสำหรับงานบรรทุกหนัก ตองการกำลังฉุดลากสูง
- เฟองทายแบบ ซูเปอรสปด เหมาะสำหรับวิ่งทำความเร็ว เนนความประหยัดน้ำมัน

• ระบบเกียรสมบรูณแบบ เกียรขนาดใหญสไตลรถบรรทุกขนาดใหญ ใหอัตราทดสัมพันธตอเนื่อง
 ทุกอัตราเรง กำลังไมตก รับแรงบิดไดสูง ใหการประหยัดน้ำมันเปนเยี่ยม แข็งแกรงทนทาน 
 เหมาะสำหรับงานบรรทุกหนัก
- เกียรรุน MZZ6F 6 เกียรเดินหนา (ในรุน NQR)
- เกียรรุน MYY6S 6 เกียรเดินหนา (ในรุน NMR ชวงยาวพิเศษ, NPR และ NPR (CNG))
- เกียรรุน MYY5T 5 เกียรเดินหนา (ในรุน NLR, NMR ชวงยาวมาตรฐาน และ NMR (CNG))
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มันเครื่อง
0 กม.
วลาทำเงิน
รบำรุงรักษา
าใหการขนสง
อยางแทจริง

ทุกที่ตอบสนองงานบรรทุกยุคใหม
บบใหเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง
ตอบสนองการขนสงที่หลากหลาย
ณแหงความทันสมัย เพิ่มผลกำไร
ถ เพิ่มความสะดวกสบายใหผูขับขี่
ะเพิ่มความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เพื่อทุกลมหายใจ

และ 4HK1-TCN



ทดสอบโดยทีมวิศวกรอีซูซุประเทศญี่ปุนระหวางป ค.ศ. 2005-2007

SUPER SAFETY & DURABILITY
ระบบเพื่อความปลอดภัยสมบูรณแบบ และความแข็งแกรงทนทานเหนือชั้น

• ล้ำสมัยสุด! ดวยมาตรฐานการออกแ

 ตนแบบของรถบรรทุกแหงอนาคต ให
 พรอมใหประสิทธิภาพอากาศพลศาส
• ระบบล็อกหัวเกงแบบ Double-Loc

• ชุดไฟหนาตาเพชรแบบ Multi-refle

 Combination Headlamp ใหความ
 และไฟหรี่ใหรวมอยูในชุดเดียวกัน พ
 เพิ่มความมั่นใจ ใหทัศนวิสัยที่ดีกวา

• ใหทัศนวิสัยการขับขี่ที่ดีเยี่ยม ดวยการออกแบบหัวเกงใหกวาง ดีไซนกระจกหนา และติดตั้งชุดกระจกมองขาง
 ขนาดใหญ เพิ่มมุมมองที่กวางไกล สามารถมองเห็นไดชัดเจน เสริมความมั่นใจอีกระดับ
• ระบบเบรกสมบูรณแบบสำหรับงานบรรทุกโดยเฉพาะ มั่นใจสุด
 - ระบบเบรกแบบไฮดรอลิก พรอมหมอลมชวยแบบสุญญากาศ (Hydraulic with Vacuum
  Assisted Brake) (ในรุน NLR, NMR, NPR, NMR (CNG) และ NPR (CNG))
 - ระบบเบรกแบบ HBB (Hydraulic Booster Brake) (ในรุน NQR)
 - เบรกไอเสีย ระบบเบรกชวย เหมาะกับการใชงานในสภาพการจราจรคับคั่งในเมือง ทางลาดชันยาวๆ
  และการขับขี่ในขณะฝนตกถนนลื่น ชวยลดการสิ้นเปลืองของผาเบรกอีกดวย
• เหล็กกันโคลงหนา (Stabilizer) ชวยในการเขาโคง ยึดเกาะถนน เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ที่เหนือกวา (ในรุน NLR)
• โชกกันสะบัด ชวยลดการสั่นสะเทือนของพวงมาลัย ทำใหควบคุมการขับขี่ไดงาย และสมบูรณแบบยิ่งขึ้น
 (ในรุน NLR, NMR และ NMR (CNG))
• ระบบลมไลฝาที่กระจกบังลมหนาและกระจกประตูทั้งสองขาง ใหความมั่นใจขณะขับขี่ในเวลาฝนตก และอากาศเย็น
• ใหม! พิเศษ! ยางเรเดียลเสนลวด แบบมียางใน เกาะถนนบังคับควบคุมไดดีกวา มั่นใจเหนือกวา
 (ในรุน NLR85E1AH, NMR85H5FAH, NPR75K5NAH, NQR75L5AH, NMR (CNG) และ NPR (CNG)

• โครงสรางหัวเกงแบบประกบปด (Closed Section) และประตูเสริมคานเหล็กคู (Dual Side Door Beam)
โครงสรางหัวเกงขนาดใหญแบบขึ้นรูปชิ้นเดียว แข็งแกรง ชวยลดความเสียหายจากการชนทางดานหนา และดานขาง

• เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) แบบ 3 จุด 2 ที่นั่ง พรอมระบบล็อกอัตโนมัติ และแบบ 2 จุดสำหรับที่นั่งกลาง
ปกปองผูขับขี่และผู โดยสาร มั่นใจสุด

• วงพวงมาลัยยุบตัวได ลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

แข็งแกรง ทนทานเหนือชั้น
• แชสซีสขนาดใหญ พรอมสมรรถนะแกรง ทรหด ของเพลาหนาและเพลาหลัง 
 ออกแบบเพื่อการบรรทุกหนักโดยเฉพาะ
• เพลาหลังแกรงสุด ทนสุด รับน้ำหนักไดมากสุด เพิ่มพลังบรรทุก เพิ่มผลกำไร
• โชกอัพหลังขนาดใหญทุกรุน ติดตั้งเปนมาตรฐานจากโรงงาน ชวยลดแรงสั่นสะเทือน ใหความนุมนวลกวา

ระบบความปลอดภัยปองกันกอนเกิดอุบัติเหตุ (Active Safety) ระบบความปลอดภัยปกปองขณะเกิดอุบัติเหตุ (Passive Safety)



TY
อชั้น

SUPER DESIGN
โดดเดนดวยเอกลักษณ ผูนำการขนสงยุคใหม

• ล้ำสมัยสุด! ดวยมาตรฐานการออกแบบระดับสากล (International Design)

 ตนแบบของรถบรรทุกแหงอนาคต ใหอรรถประโยชนสูงสุดตามหลักสรีรศาสตร
 พรอมใหประสิทธิภาพอากาศพลศาสตร ชวยใหประหยัดน้ำมันเปนเยี่ยม
• ระบบล็อกหัวเกงแบบ Double-Lock 2 จุด ปลอดภัยมั่นใจยิ่งกวา
• ชุดไฟหนาตาเพชรแบบ Multi-reflector ดีไซนแบบ 

 Combination Headlamp ใหความสวางกวางไกล ออกแบบรวมไฟเลี้ยว 
 และไฟหรี่ใหรวมอยูในชุดเดียวกัน พรอมไฟตัดหมอกที่กันชนหนา 
 เพิ่มความมั่นใจ ใหทัศนวิสัยที่ดีกวา

ตูเสริมคานเหล็กคู (Dual Side Door Beam)
ดความเสียหายจากการชนทางดานหนา และดานขาง
กอัตโนมัติ และแบบ 2 จุดสำหรับที่นั่งกลาง

หตุ

ะเพลาหลัง 

เพิ่มผลกำไร
วยลดแรงสั่นสะเทือน ใหความนุมนวลกวา

ve Safety)



SUPER COMFORT
สัมผัสอีกระดับแหงการขับขี่ ที่สะดวกสบายกวา

• ชุดคอนโซลหนาแบบ Universal Design ทุกรายละเอียดออกแบบ
 ให ใชสอยสะดวกสบายยิ่งกวา
• วิทยุพรอมเครื่องเลน CD สามารถเลน MP3 ได เพื่อสุนทรียภาพ
 ในการเดินทาง และสามารถตั้งเปนนาฬิกาปลุกได
• ระบบแอรสมบูรณแบบ Full Mode Control ปรับระบบหมุนเวียน
 ของอากาศได 2 แบบ 6 ทิศทาง เย็นจัด เย็นเร็ว เปนอุปกรณมาตรฐาน
 ติดตั้งจากโรงงาน จึงมั่นใจสุดในเรื่องประสิทธิภาพ และคุณภาพ
• พวงมาลัยเพาเวอรทุกรุน ขับขี่เบาแรง สามารถปรับได 4 ทิศทาง 
 ใหรับกับสรีระของผูขับขี่ 
• ชองชั้นอเนกประสงคมากมาย ใหอรรถประโยชนสูงสุด
• เบาะกลางสามารถพับเปนที่เก็บของได (ในรุน NPR, NQR 
 และ NPR (CNG))
• ที่วางกระปองเครื่องดื่มสามารถเลื่อนเก็บได

บ
ก
ศ
“

หองโดยสารกวางขวาง พรอมอุปกรณเพื่อความสะดวกสบายครบครัน

ในรุน NPR, NQR และ NPR (CNG)



niversal Design ทุกรายละเอียดออกแบบ
งกวา
D สามารถเลน MP3 ได เพื่อสุนทรียภาพ
รถตั้งเปนนาฬิกาปลุกได
Full Mode Control ปรับระบบหมุนเวียน
ทศิทาง เย็นจัด เย็นเร็ว เปนอุปกรณมาตรฐาน
ใจสุดในเรื่องประสิทธิภาพ และคุณภาพ
น ขับขี่เบาแรง สามารถปรับได 4 ทิศทาง 

ากมาย ใหอรรถประโยชนสูงสุด
ปนที่เก็บของได (ในรุน NPR, NQR 

สามารถเลื่อนเก็บได

บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ดวยเครือขาย
การจำหนาย บริการ และอะไหลกวา 200 แหง ครอบคลุมทั่วประเทศ
ศูนยอะไหลขนาดใหญ และทันสมัยสุด พรอมระบบจัดสงอะไหลดวน
“อีซูซุ ดรากอน พารท เอ็กซเพรส” สรางความมั่นใจเต็มเปยม

ครบครัน

อีซูซุเอลฟ ซูเปอร คอมมอนเรล
NLR130 แรงมา



ULTIMATE TECHNOLOGY
เทคโนโลยีเหนือชั้น

ULT
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ขุมพลังเครื่องยนตซูเปอรซีเอ็นจี-เอ็มพีไอ เครื่องยนต CNG แททั้งระบบ เหนือกวาระบบ Mixer แบบเดิม 
ดวยเทคโนโลยีลาสุด ระบบหัวฉีด MPI (Multi-Point Injection) ควบคุมดวยกลองประมวลผลอัจฉริยะ (ECM) 
แบบแยกจายเชื้อเพลิงทุกสูบ ฉีดจายเชื้อเพลิงแมนยำกวา ประหยัดกวา ใหแรงบิดมหาศาล กำลังฉุดลากเปนเยี่ยม 
ใหประสิทธิภาพเต็มสมรรถนะกับกาซ CNG จากทั่วประเทศ พรอมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ดวยเครื่องยนตที่เงียบกวา สะอาดกวา

อีซูซุเอลฟ

อีซูซุเอลฟ ซูเปอรทรัค ซูเปอรซีเอ็นจี-เอ็มพี ไอ
เทคโนโลยีแหงพลังบรรทุกสุดคุมคา แทจากอีซูซุ
(มี ใหเลือกในรุน NMR และ NPR)

เครื่องยนตซูเปอร CNG-MPI รุน 4HV1 130 แรงมา
เทคโนโลยีเครื่องยนต CNG ลาสุด ใหพลังสูงกวา 
ตอบรับทุกการขนสงเพื่อความสมบูรณแบบ
• เครื่องยนต ขนาด 4,570 ซีซี  
• กำลังสูงสุด 130 แรงมา ที่ 3,200 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด 353 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400 รอบ/นาที

มั่นใจกวา กับระ
สำหรับงานบรร
• ระบบเบรกแบบไฮดรอลิก พรอม
 (Hydraulic with Vacuum Ass
• เบรกไอเสีย ระบบเบรกชวย เหมา
 ทางลาดชันยาวๆ และการขับขี่ ในขณ



Y ULTIMATE SAFETY & DURABILITY
ระบบเพื่อความปลอดภัย มั่นใจยิ่งกวา และความแข็งแกรง ทนทานเหนือชั้น

SUPER LINE UP
ความหลากหลาย เพื่อธุรกิจที่ลงตัว

บบเดิม 
ECM) 
นเยี่ยม 

อีซูซุเอลฟ ตอบรับทุกรูปแบบการขนสง ดวยความหลากหลาย
ของขนาดเครื่องยนต และขนาดความยาวแชสซีส

ตอบสนองการขนสงยุคใหมอยางแทจริง

• ถังบรรจุกาซขนาดใหญคุณภาพสูง ติดตั้งจากโรงงานมาตรฐานอีซูซุ มั่นใจสุด
• วาลวปองกันการไหลเกิน (Excess Flow Valve) ตัดการจายกาซอัตโนมัติ เมื่อกาซในถังมีการไหลของกาซผิดปกติ
• วาลวเปด-ปดอัตโนมัติ (Automatic Valve) ตัดการจายกาซอัตโนมัติ 
 เมื่อดับเครื่องยนต ปองกันกาซรั่ว ปลอดภัย มั่นใจกวา
• อุปกรณระบายความดัน (Pressure Relief Device) ระบายกาซออกจากถัง 
 เมื่อถังมีความดันหรืออุณหภูมิสูงผิดปกติ
• ทอนำกาซสเตนเลส แข็งแกรงทนทาน ไมเปนสนิม
• โครงสรางยึดถังบรรจุกาซ แข็งแกรงทนทาน มั่นใจยิ่งกวา

ออกแบบโดยวิศวกรอีซูซุใหเปนรถ CNG แททั้งคัน ผลิตจากโรงงานอีซูซุโดยตรง
ทุกชิ้นสวนไดมาตรฐานสากล จึงมั่นใจในความปลอดภัย และความแข็งแกรงทนทานกวา

NQR75L5AH (ชวงยาวพิเศษ) 175

NQR75H5AH (ชวงยาวมาตรฐาน) 175

NPR75K5NAH (ชวงยาวพิเศษ) 150

NPR75H5NAH (ชวงยาวมาตรฐาน) 150

NMR85H5FAH (ชวงยาวพิเศษ) 130

NMR85H5TAH (ชวงยาวพิเศษ) 130

NMR85E5AH (ชวงยาวมาตรฐาน) 130

NLR85E1AH (ชวงยาวมาตรฐาน) 130

NPR82K5CAK (CNG)  (ชวงยาวพิเศษ) 130

NPR82H5CAK (CNG)  (ชวงยาวมาตรฐาน) 130

NMR82H5CAK (CNG)  (ชวงยาวมาตรฐาน) 130

แรงมารุน

NQR75L5AH

NQR75H5AH

NPR75K5NAH/NPR82K5CAK

NPR75H5NAH/NPR82H5CAK

NMR85H5FAH/NMR85H5TAH/NMR82H5CAK

มีใหเลือกมากรุนถึง 11 รุน
5 ขนาดความยาวแชสซีส

NMR85E5AH

NLR85E1AH

อ็มพี ไอ ระบบเพื่อความปลอดภัยที่เหนือกวา

มั่นใจกวา กับอุปกรณมาตรฐานสากล

มั่นใจกวา กับระบบเบรก มั่นใจสุด 
สำหรับงานบรรทุกโดยเฉพาะ
• ระบบเบรกแบบไฮดรอลิก พรอมหมอลมชวยแบบสุญญากาศ 
 (Hydraulic with Vacuum Assisted Brake)
• เบรกไอเสีย ระบบเบรกชวย เหมาะกับการใชงานในสภาพการจราจรคับคั่งในเมือง 
 ทางลาดชันยาวๆ และการขับขี่ ในขณะฝนตกถนนลื่น ชวยลดการสิ้นเปลืองของเบรก

มั่นใจในศูนยบริการมาตรฐานอีซูซุ ครอบคลุมทั่วประเทศ

โดยชางผูชำนาญงานที่ไดรับการฝกฝน พัฒนาประสิทธิภาพ
พรอมใหการดูแลรถบรรทุกอีซูซุ CNG ทุกคัน
ไมวาคุณจะอยูไหนก็ตาม



• ศูนยอีซูซุเพื่อสนับสนุนโลจิส
 และผูประกอบการตางๆ ในด
 ดานโลจิสติกส และการพัฒน

รายละเอียด รายละเอียด

 

เกียร เกียรกระปุกเดินหนา 6 เกียร เปนเกียรซิงโครเมชทั้งห

เกียร เกียรกระปุกเดินหนา 5 เกียร เปนเกียรซิงโครเมชทั้งห

รุนรถ รุนเกียร ตำแหนงเกียร 1

รุนรถ รุนเกียร ตำแหนงเกียร 1

5.315

NPR82H5CAK

NMR82H5CAK

NPR82K5CAK
MYY6S อัตราทด (ตอ 1) 5.975 3.

MYY5T อัตราทด (ตอ 1)

NMรุน
รายการ

น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW) (กก.)

อัตราทดเฟองทาย (ตอ 1) 

ความเร็วสูงสุดบนทางราบ (กม./ชม.)

น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส (โดยประมาณ) หนา (กก.)

 หลัง (กก.)

 รวม (กก.)

4

5.

ความสามารถในการไตทางชัน %(องศา)

• Isuzu Professional Partner อีซูซุ...คูคิดมืออาชีพ
 อีซูซุมุงมั่นใหความรู ใหคำแนะนำ ปรึกษา และรวมมือ
 ในการพัฒนาประสิทธิภาพการขนสง เพื่อความพึงพอใจ
 และผลกำไรสูงสุดของผู ใชรถอีซูซุ

NLR85E1AH
NMR85E5AH

16

7.00R16-12 ชั้น

หรือ

8.25-16-14 ชั้น 8.25R16-14 ชั้น7.00R16-12 ชั้น 7.50R16-14 ชั้น7.00-16-12 ชั้น 7.00-16-12 ชั้น 7.50-16-14  ชั้น

ความสามารถในการไตทางชัน %(องศา)

127

42.5 (23.03) 38.5 (21.06) 33.5 (18.52) 40.5 (22.05) 30.5 (16.96) 27.0 (15.11) 33.0 (18.26) 29.0 (16.17)

NLR85E1AH

NMR85E5AH

NMR85H5FAH

NMR85H5TAH

NPR75H5NAH

NPR75K5NAH

NQR75H5AH

NQR75L5AH

NLR85E1AH NMR85E5AH NMR85H5FAH NMR85H5TAH NPR75H5NAH NPR75K5NAH NQR75H5AH NQR75L5AH

NLR85E1AH NMR85E5AH NMR85H5FAH NMR85H5TAH NPR75H5NAH NPR75K5NAH NQR75H5AH NQR75L5AH

NMR85H5FAH
NMR85H5TAH
NPR75H5NAH
NPR75K5NAH
NQR75H5AH
NQR75L5AH

หมายเหตุ : ภาพประกอบภายในเลม เปนเพียงตัวอยา
  หลังจากทำการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมแลว
 : อุปกรณในรูปและรายละเอียดตาง ๆ อาจ
 : กอนใชงานโปรดศึกษาวิธีการใชงานจากคูม
  และประสิทธิภาพในการใชงาน



• ศูนยอีซูซุเพื่อสนับสนุนโลจิสติกส ใหบริการลูกคา สมาชิก 
 และผูประกอบการตางๆ ในดานการบริหารการจัดการ
 ดานโลจิสติกส และการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย

รายละเอียด

เกียร เกียรกระปุกเดินหนา 6 เกียร เปนเกียรซิงโครเมชทั้งหมด พรอมโอเวอรไดรฟ

เกียร เกียรกระปุกเดินหนา 5 เกียร เปนเกียรซิงโครเมชทั้งหมด พรอมโอเวอรไดรฟ

เครื่องยนต
รุน

ความโตกระบอกสูบ X ชวงชัก  (มม.)

ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)

กำลังสูงสุด  (แรงมา/รอบตอนาที)
 (กิโลวัตต/รอบตอนาที)

 (นิวตัน-ม./รอบตอนาที)
แรงบิดสูงสุด  (กิโลกรัม-ม./รอบตอนาที)

ความจุถังกาซ  (ลิตร)

อีซูซุ CNG 4 สูบ 4 จังหวะ แถวเรียง ระบายความรอนดวยน้ำ โอเวอรเฮดแคมชาฟท
(ยูโร 3 หรือ มอก. 2320-2552)

ขนาดลอและยาง

กระทะลอ

ยาง
ระบบเบรก

เบรกชวย

7.00R16-12 ชั้น 7.50R16-14 ชั้น
ไฮดรอลิกพรอมหมอลมชวยแบบสุญญากาศ วงจรคูแยกหนา-หลัง ฝกเบรกแบบ หนา-ทู ลีดดิ้ง, หลัง-ดูเอิ้ล ทู ลีดดิ้ง

แบบเบรกไอเสีย

5.50 เอฟ x ขอบ 16 นอตลอ 5 ตัว 6.00 จีเอส x ขอบ 16 นอตลอ 6 ตัว

รุนรถ รุนเกียร ตำแหนงเกียร 1 2 3 4 5 6 ถอยหลัง

รุนรถ รุนเกียร ตำแหนงเกียร 1 2 3 4

5.315 3.053 1.655 1.000

5 ถอยหลัง

NPR82H5CAK

NMR82H5CAK

NPR82K5CAK

รุน
รายการ

รุน
รหัส

OAL WB FOH ROH CE CA OW AW BW CW OH HH EH
ประมาณ ประมาณ ประมาณ

6,020 3,350 1,110 1,560 4,306 2,746 1,860 1,475 1,860 1,425 2,210 200 795

5,985 3,365 1,110 1,510 4,302 2,792 2,126 1,680 2,126 1,650 2,280 200 835

6,635

NMR82H5CAK

NPR82H5CAK

NPR82K5CAK 3,815 1,110 1,710 4,952 3,242 2,126 1,680 2,126 1,650 2,280 200 840

NPR82H5CAKNMR82H5CAK NPR82K5CAK

MYY6S อัตราทด (ตอ 1) 5.975 3.434 1.862 1.297 1.000 0.750 5.701

MYY5T อัตราทด (ตอ 1) 0.721 5.068

NPR82H5CAKNMR82H5CAKรุน
รายการ

น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW) (กก.)

อัตราทดเฟองทาย (ตอ 1) 

ความเร็วสูงสุดบนทางราบ (กม./ชม.)

น้ำหนักหัวเกง-แชสซีส (โดยประมาณ) หนา (กก.)

 หลัง (กก.)

 รวม (กก.)

NPR82K5CAK

7,5006,500

100113

34.0 (18.8)40.5 (22.0)

5.125 (41/8)5.571 (39/7)

2,7902,590 2,820

1,060930

1,7301,660 1,760

ความสามารถในการไตทางชัน %(องศา)

หรือ

8.25-16-14 ชั้น 8.25R16-14 ชั้น7.50R16-14 ชั้นน 7.50-16-14  ชั้น

30.5 (16.96) 27.0 (15.11) 33.0 (18.26) 29.0 (16.17)

NPR75H5NAH NPR75K5NAH NQR75H5AH NQR75L5AH

AH NPR75H5NAH NPR75K5NAH NQR75H5AH NQR75L5AH

แบบ
4HV1 (เครื่องยนต CNG)

115 x 110

4,570
130 / 3,200
96 / 3,200
36 / 1,400
353 / 1,400

AW

OH

OAL

WBFOH ROH

CE

CA

EH

OH

OW

BW
CW

OH

HH

PR 0711

ระบบจายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ

เชื้อเพลิงแบบ  

จายเชื้อเพลิงแบบ  

กรองกาซแบบ   
300 (150 x 2)

กาซธรรมชาติอัด (CNG)

CNG-MPI

ไสกรองกระดาษ พรอมตัวกักเก็บน้ำมัน

หมายเหตุ : ภาพประกอบภายในเลม เปนเพียงตัวอยางของผลิตภัณฑรถบรรทุก 
  หลังจากทำการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมแลวเทานั้น
 : อุปกรณในรูปและรายละเอียดตาง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 : กอนใชงานโปรดศึกษาวิธีการใชงานจากคูมือการใชรถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย 
  และประสิทธิภาพในการใชงาน



อีซูซุเอลฟ
เอ็นพีอาร /เอ็นเอ็มอาร130 แรงมา
ซูเปอรซีเอ็นจี-เอ็มพี ไอ แทจากอีซูซุ 175/150

ยอดรถบรรทุกยุคใหม กำ

อีซูซุเอลฟ ซูเป

(เอกสารภายใน)(เอกสารภายใน)

ผูจำหนายอีซูซุ




