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อีซูซุ ฟอรเวิรด ซูเปอรคอมมอนเรล
เอฟอารอาร 210/190 แรงมา
ใหญกวา แรงกวา กำไรมากกวา



ออกตัวไว ปนไตเยี่ยม ประหยัดน้ำมันสุด

SUPER TRUCK SUPER COMMONRAIL
ซูเปอรทรัค ซูเปอรคอมมอนเรล... ยิ่งใหญ ยิ่งกำไร

SUPER 

อีซูซุ ฟอรเวิรด เอฟอารอาร 
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เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง
ทุกทุก 20,00020,000 กม.กม.
ลดคาบำรุงรักษาลดคาบำรุงรักษา เพิ่มเวลาทำเงินเพิ่มเวลาทำเงิน

เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง
ทุก 20,000 กม.
ลดคาบำรุงรักษา เพิ่มเวลาทำเงิน
• ลดคาใชจายในการบำรุงรักษา• ลดคาใชจายในการบำรุงรักษา
• ลดเวลาการเขาศูนยบริการ เพิ่มเวลาใหการขนสง• ลดเวลาการเขาศูนยบริการ เพิ่มเวลาใหการขนสง
• เพิ่มผลกำไร...คุมคาการลงทุนอยางแทจริง• เพิ่มผลกำไร...คุมคาการลงทุนอยางแทจริง

• ลดคาใชจายในการบำรุงรักษา
• ลดเวลาการเขาศูนยบริการ เพิ่มเวลาใหการขนสง
• เพิ่มผลกำไร...คุมคาการลงทุนอยางแทจริง

ยอดรถบรรทุกที่ตอบสนองงานบรรทุกยุคใหม
ออกแบบใหเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง
สามารถตอบสนองการขนสงที่หลากหลาย
เสริมภาพลักษณแหงความทันสมัย
เพิ่มผลกำไรใหเจาของรถ เพิ่มความสะดวกสบายใหผูขับขี่
และเพิ่มความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อทุกลมหายใจ



• ระบบฉีดจายน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง “Super High-pressure” เผาไหมมีประสิทธิภาพหมดจดกวา
 คุมคาทุกอณูน้ำมันอยางแทจริง

• กระเดื่องกดวาลวแบบลูกกลิ้ง (Roller Rocker Arm) ลดแรงเสียดทานของลูกเบี้ยว ทนทาน
 ยืดอายุการใชงาน

• ประกับเพลาขอเหวี่ยงแบบ Ladder Frame โครงสรางของเสื้อสูบออกแบบพิเศษ ยึดเพลาขอเหวี่ยง
 กับเสื้อสูบดวยโครงสรางเหล็กชิ้นเดียว รับแรงบิด และลดแรงเสียดทานของเพลาขอเหวี่ยงไดดี
 ทนทานเปนเยี่ยม

ออกตัวไว ปนไตเยี่ยม ประหยัดน้ำมันสุดออกตัวไว ปนไตเยี่ยม ประหยัดน้ำมันสุดออกตัวไว ปนไตเยี่ยม ประหยัดน้ำมันสุด
เกียร ใหม! รุน MZZ6W (ในเครื่องยนตรุน 4HK1-TCR) 

เกียรรุน MZW6P (ในเครื่องยนตรุน 4HK1-TCS)

• ระบบเกียรสมบูรณแบบ ใหอัตราทดสัมพันธตอเนื่องทุกอัตราเรง กำลังไมตก
 รับแรงบิดไดสูง ประหยัดน้ำมันเปนเยี่ยม แข็งแกรงทนทาน

• โครงสรางแบบ Load Reduction สงถายกำลังไดเต็มประสิทธิภาพ ลดการสึกหรอ  
 ทนทานกวา เสื้อเกียรแบบอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา
• อัตราทดเกียร 1 สูงถึง 6.615 ออกตัวเยี่ยม ปนไตทางชันเปนเลิศแมบรรทุกหนัก 
• อัตราทดเกียร 6 โอเวอรไดรฟ 0.722 ใหความประหยัดน้ำมันเปนเยี่ยม

ONRAIL SUPER PERFORMANCE & TECHNOLOGY
ยอดเครื่องยนตซูเปอรคอมมอนเรล ล้ำหนาสุด ประหยัดน้ำมันสุด คุมคาสุด

เครื่องยนตรุน 4HK1-TCR
ซูเปอรคอมมอนเรล
• เครื่องยนตซูเปอรคอมมอนเรล ขนาด 5,193 ซีซี 
 ไดเร็คอินเจคชั่น เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร 
 โอเวอรเฮดแคมชาฟท (OHC)
• กำลังสูงสุด 190 แรงมา ที่ 2,600 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด 510 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,600 รอบ/นาที
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เครื่องยนตรุน 4HK1-TCS
ซูเปอรคอมมอนเรล
• เครื่องยนตซูเปอรคอมมอนเรล ขนาด 5,193 ซีซี 
 ไดเร็คอินเจคชั่น เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร 
 โอเวอรเฮดแคมชาฟท (OHC)
• กำลังสูงสุด 210 แรงมา ที่ 2,600 รอบ/นาที
• แรงบิดสูงสุด 637 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600 รอบ/นาที 
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เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง
ทุก 20,000 กม.
ลดคาบำรุงรักษา เพิ่มเวลาทำเงิน
• ลดคาใชจายในการบำรุงรักษา
• ลดเวลาการเขาศูนยบริการ เพิ่มเวลาใหการขนสง
• เพิ่มผลกำไร...คุมคาการลงทุนอยางแทจริง



• โครงสรางหัวเกงแบบประกบปด (Closed Section)และประตูเสริมคานเหล็กคู (Dual Side Door Beam) โครงสรางหัวเกงขนาดใหญ แบบขึ้นรูปชิ้นเดียว แข็งแกรง 
 ชวยลดความเสียหายจากการชนทางดานหนาและดานขาง
• เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt)แบบ 3 จุด 2 ที่นั่ง พรอมระบบล็อกอัตโนมัติ และแบบ 2 จุด 1 ที่นั่ง ปกปองผูขับขี่และผู โดยสาร มั่นใจสุด
• วงพวงมาลัยยุบตัวได ลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

• แชสซีสขนา
 เหนือกวาดว
• เพลาหนา-ห
• เฟองทายแล
 เหมาะกับงาน

SUPER SAFETY
ระบบเพื่อความปลอดภัย มั่นใจยิ่งกวา 

• ใหมุมมองและทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมรอบคัน ดวยกระจกหนาและกระจกดานหลังหองโดยสาร พรอมกระจกมองขางขนาดใหญ ใหมุมมองที่กวาง 
 กระจกสองกันชนหนา (Front Under View Mirror)สามารถมองเห็นไดชัดเจน เสริมความมั่นใจอีกระดับ
• ระบบเบรกแอรโอเวอรไฮดรอลิก (AOH) แบบ 2 วงจรแยกอิสระ ใหประสิทธิภาพในการเบรกสูง ทนทานดวยทอลมเบรกแบบไนลอน บำรุงรักษางาย 
 ปลอดสนิม พรอมอุปกรณดักจับความชื้น (Air Dryer)
• เบรกไอเสีย ระบบเบรกชวย เหมาะกับการใชงานในสภาพการจราจรคับคั่งในเมือง ทางลาดชันยาวๆ และการขับขี่ในขณะฝนตกถนนลื่น ชวยลดภาระ
 การสิ้นเปลืองของเบรกอีกดวย
• ระบบลมไลฝาที่กระจกบังลมหนา และกระจกประตูทั้ง 2 ขาง ใหความมั่นใจขณะขับขี่ในเวลาฝนตก และอากาศเย็น
• สัญญาณเสียงเตือนขณะถอยหลัง เพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัยอีกระดับ
• ยางเรเดียลเสนลวดแบบมียางในขนาด 8.25R16-14 ชั้น (ในรุน FRR90LM/NM และ FRR90LZL /NZL) 
• ยางผาใบขนาด 8.25-16-14 ชั้น (ในรุน FRR90HM และ FRR90HZL) ใหประสิทธิภาพในการขนสงที่เหมาะสมกับการบรรทุก

ระบบเพื่อความปลอดภัยปองกันขณะเกิดอุบัติเหตุ Passive Safety 

ระบบเพื่อความปลอดภัยปองกันกอนเกิดอุบัติเหตุ Active Safety 



ดใหญ แบบขึ้นรูปชิ้นเดียว แข็งแกรง 

จสุด

• แชสซีสขนาดใหญกวา หนากวา แข็งแกรง ทนทานกวา บรรทุกไดมากกวา 
 เหนือกวาดวยน้ำหนักบรรทุกมากถึง 10.4 ตัน (GVW) (ในรุน FRR90NM/NZL)
• เพลาหนา-หลังแกรงสุด ทนสุด รับน้ำหนักไดมากสุด บรรทุกมากกวา กำไรเหนือกวา
• เฟองทายและเพลาขางขนาดใหญ แบบรถบรรทุกขนาดใหญ แข็งแกรง ทนทานเหนือชั้น 
 เหมาะกับงานบรรทุกหนักอยางแทจริง

• อุปกรณสั่งพิเศษ  สปอยเลอรหลังคาดีไซนพิเศษ!
 เอกลักษณเฉพาะอีซูซุ ออกแบบอยางทันสมัย 
 ตามหลักอากาศพลศาสตร ชวยลดแรงตานอากาศ 
 ขณะรถวิ่ง ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

SUPER DURABILITY
ความแข็งแกรง ทนทานเหนือชั้น

ญ ใหมุมมองที่กวาง 

ลอน บำรุงรักษางาย 

นนลื่น ชวยลดภาระ

FRR90HM / FRR90HZL

FRR90LM / FRR90LZL

FRR90NM / FRR90NZL



• ล้ำสมัยสุด! ดวยมาตรฐานระดับสากล (International Design) 
 ตนแบบของรถบรรทุกแหงอนาคต หัวเกงขนาดใหญ ดีไซนแบบ 
 Advanced Cubical Form สงางาม แข็งแกรงบึกบึนสุด ใหอรรถประโยชน
 สูงสุดตามหลักสรีรศาสตร พรอมใหประสิทธิภาพสูงดานอากาศพลศาสตร 
 ชวยใหประหยัดน้ำมันเปนเยี่ยม
• ระบบล็อกหัวเกงแบบ Double-Lock 2 จุด ปลอดภัย มั่นใจกวา 
 พิเศษ! ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนล็อกหัวเกง เพิ่มความปลอดภัยอีกระดับ
• ชุดไฟหนาตาเพชรแบบ Multi-reflector ใหความสวางกวางไกล 
 พรอมไฟตัดหมอกหนา ใหทัศนวิสัยที่ดีกวาขณะขับขี่ในยามค่ำคืน • หองโดยสารดีไซนแบบ Profession

 ทุกรายละเอียดออกแบบให ใชสอยสะด
• วิทยุพรอมเครื่องเลน CD สามารถเล
• ระบบแอรสมบูรณแบบ Full Mode 
 เปนอุปกรณมาตรฐานติดตั้งจากโรงงาน
• พวงมาลัยเพาเวอรสะดวกสบายกวา
• ชองชั้นอเนกประสงคมากมาย ใหอร

SUPER DESIGN
ดีไซนล้ำสมัย เอกลักษณแหงการขนสงยุคใหม ภายในดีไซนพิ

• Isuzu Professi
 อีซูซุมุงมั่นใหควา
 ในการพัฒนาประ
 และผลกำไรของ

• ศูนยอีซูซุเพื่อสน
 และผูประกอบกา
 ดานโลจิสติกส แ

• บริการหลังการข
 บริการ และอะไ
 ศูนยอะไหลขนาด
 “อีซูซุ ดรากอน พ



าตรฐานระดับสากล (International Design) 
ทกุแหงอนาคต หัวเกงขนาดใหญ ดีไซนแบบ 
al Form สงางาม แข็งแกรงบึกบึนสุด ใหอรรถประโยชน
ศาสตร พรอมใหประสิทธิภาพสูงดานอากาศพลศาสตร 
มันเปนเยี่ยม
บบ Double-Lock 2 จุด ปลอดภัย มั่นใจกวา 
ญาณไฟเตือนล็อกหัวเกง เพิ่มความปลอดภัยอีกระดับ
แบบ Multi-reflector ใหความสวางกวางไกล 
นา ใหทัศนวิสัยที่ดีกวาขณะขับขี่ในยามค่ำคืน • หองโดยสารดีไซนแบบ Professional Cab สวยทันสมัย ใหมิติที่โออากวางขวาง พรอมชุดคอนโซลหนาแบบ Universal Design 

 ทุกรายละเอียดออกแบบให ใชสอยสะดวกสบายยิ่งกวา
• วิทยุพรอมเครื่องเลน CD สามารถเลน MP3 ได เพื่อสุนทรียภาพในการเดินทางและสามารถตั้งเปนนาฬิกาปลุกได
• ระบบแอรสมบูรณแบบ Full Mode Control ปรับระบบหมุนเวียนของอากาศได 2 แบบ 6 ทิศทาง เย็นจัด เย็นเร็ว 
 เปนอุปกรณมาตรฐานติดตั้งจากโรงงาน จึงมั่นใจสุดในเรื่องของประสิทธิภาพและคุณภาพ
• พวงมาลัยเพาเวอรสะดวกสบายกวา ขับขี่เบาแรง สามารถปรับได 4 ทิศทางใหรับกับสรีระของผูขับขี่ 
• ชองชั้นอเนกประสงคมากมาย ใหอรรถประโยชนสูงสุด

SUPER COMFORT
ภายในดีไซนพิเศษ กวางขวาง โปรงสบาย อีกระดับของการขับขี่ที่สะดวก และสบาย

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

• ศูนยอีซูซุเพื่อสนับสนุนโลจิสติกส ใหบริการลูกคา สมาชิก 
 และผูประกอบการตางๆ ในดานการบริหารการจัดการ
 ดานโลจิสติกส และการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย

• บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทย ดวยเครือขายการจำหนาย 
 บริการ และอะไหลกวา 200 แหง ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 ศูนยอะไหลขนาดใหญ และทันสมัยสุด พรอมระบบจัดสงอะไหลดวน 
 “อีซูซุ ดรากอน พารท เอ็กซเพรส” สรางความมั่นใจเต็มเปยม
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อัตราทดเฟองทาย

อุปกรณสั่งพิเศษ
สปอยเลอรหลังคา (AERO MAX)  

พี.ที.โอ.

% (องศา)ความสามารถในการไตทางชัน

1 (ในเครื่องยนตรุน 4HK1-TCR)

4HK1-TCR 4HK1-TCR 4HK1-TCR

(ในเครื่องยนตรุน 4HK1-TCS)

ผูจำหนายอีซูซุ

• เพลาขับ

อีซูซุ ฟอรเวิรด ซูเป
เอฟอารอาร 2
ใหญกวา แรงกวา กำไรมาก

หมายเหตุ : ภาพประกอบภายในเลม เปนเพียงตัวอยางของผลิตภัณฑรถบรรทุก หลังจากทำการติดตั้ง
  อุปกรณเพิ่มเติมแลวเทานั้น
 : อุปกรณในรูปและรายละเอียดตาง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
 : กอนใชงานโปรดศึกษาวิธีการใชงานจากคูมือการใชรถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย 
  และประสิทธิภาพในการใชงาน


