NL/NM/NN/NP
Light-Duty Trucks GVW 3,5 - 3,7 ton

N-SERIES

ISUZU – ÍÎÂÎ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÄÈÇÅËÈ

D-CORE
Ñåðèÿòà âèñîêî åôåêòèâíè äèçåëîâè
äâèãàòåëè, áàçèðàíà âúðõó êîíöåïöèÿòà, òåõíîëîãèèòå è èçïúëíåíèåòî íà
Isuzu: D – CORE ùå áúäå â ñúðöåòî íà
äèçåëîâèòå äâèãàòåëè â ñëåäâàùèòå
ãîäèíè.

4JJ1-TCS äèçåëîâ äâèãàòåë
ñ ìåæäèííî îõëàæäàíå

Çà äà ñå ïîñòèãíàò åäíîâðåìåííî åôåêòèâíè åêîëîãè÷íè è èêîíîìè÷åñêè ðåçóëòàòè,
âúðòÿùèÿò ìîìåíò å óâåëè÷åí äî ìàêñèìàëíî âèñîêî íèâî, äîêàòî òåãëîòî è ðàçìåðèòå
íà äâèãàòåëÿ ñà íàìàëåíè. Ðåçóëòàòúò å âèñîêà èçõîäÿùà ìîùíîñò - 110 kW, èçóìèòåëíà ñòîéíîñò, êîÿòî ïðåîáðúùà êîíâåíöèîíàëíîòî ìèñëåíå çà âúçìîæíîñòèòå íà 3 ëèòðîâèòå äâèãàòåëè. Îñâåí òîâà îñíîâíèòå ñòðóêòóðíè åëåìåíòè ñà ñ
äîñòàòú÷íà ÿêîñò è îñèãóðÿâàò íàäåæäíîñò è äúëãîòðàéíîñò, êàêòî è òèõà ðàáîòà..
Îðèãèíàëíîòî åëåêòðîííî óïðàâëåíèå íà Isuzu ñúçäàâà èäåàëíè óñëîâèÿ çà ãîðèâíèÿ
ïðîöåñ âúâ âñÿêàêâè óñëîâèÿ íà óïðàâëåíèåòî, çà ìàêñèìàëíî ÷èñòè èçãîðåëè ãàçîâå,
áåç òîâà äà âëèÿå íà ìîùíîñòòà. Óïðàâëåíèåòî îñèãóðÿâà îïòèìàëíîòî êîëè÷åñòâî íà
âïðúñêâàíîòî ãîðèâî, ñ ìàêñèìàëíî âèñîêî íàëÿãàíå íà âñÿêà 1/1000 îò ñåêóíäàòà,
êîåòî íàìàëÿâà àçîòíèòå îêèñè è òâúðäèòå ÷àñòèöè. Òóðáîêîìïðåñîðúò å ñ ïðîìåíëèâ
úãúë íà ëîïàòêèòå, êîåòî ãî ïðàâè ïî-åôåêòèâåí íà íèñêè îáîðîòè. Òîâà îñèãóðÿâà íÿêîëêî ïîëçè – ïî-äîáðî óñêîðÿâàíå íà íèñêè îáîðîòè, èêîíîìèÿ íà ãîðèâî è íàìàëÿâàíå íà òâúðäèòå ÷àñòèöè.

4JJ1TCS

4HK1-TCN

Äèðåêòíî âïðúñêâàíå DOHC òóðáî äèçåë
Ðàáîòåí îáåì 2999 êóá.ñì.
Ìàê. ìîìåíò 375 Nm/1600-2800 îá.ìèí.
Ìàê. ìîùíîñò 110 kW/2800 îá. ìèí.

Äèðåêòíî âïðúñêâàíå SOHC òóðáî äèçåë
Ðàáîòåí îáåì 5193 êóá.ñì.
Ìàê. ìîìåíò 513 Nm/1600-2800 îá.ìèí.
Ìàê. ìîùíîñò 140 kW/2600 îá.ìèí.

N-SERIES

БЕЗОПАСНОСТ

Безопасност и сигурност преди всичко
Високотехнологичен дигитален анализ, използуван при конструирането
на кабината е създал възможност да се постигне значителна здравина
при намалено тегло и да се осигури безопасността на пътниците.

Много здравата кабина осигурява най-високото ниво на безопасност
при стълкновения и преобръщане.
Рамките на вратите са допълнително усилени, за да подържат целостта на кабината и по този
начин се създава обвивка, предпазваща пътниците от нараняване в случай на катастрофа.

Прозрачни лещи и стъпаловидни рефлектори
осигуряват обширна осветена област пред автомобила и подобряват видимостта и безопасното
движение и през нощта.

Позицията на седалката на водача и остъкляването предоставят широк обзор на пътя и околното му пространство.

ИНТЕРИОР

N-SERIES

Комфортно
пространство в кабината
Новото изпълнение на широката кабина предлага изключително удобство. Дори размерите на
стандартната кабина са отговор на глобалните
нужди от повече пространство за водача и пътниците. Изправените предни колони значително
разширяват вътрешния обем. Трима възрастни
могат да пътуват удобно и в стандартната кабина.

Позицията на управлението може да се пригажда за водачи с всякакъв ръст, както чрез регулиране на телескопичната и накланяща се кормилна колона така и чрез регулиране на седалката.
Седалката се плъзга хоризонтално, а наклонът
на облегалката може да се регулира в широк
диапазон. Елементите са изработени така че
да осигуряват добро разположение на тялото
на водача, без да го уморяват при продължително управление, а с добре подбраната си
тапицерия правят влизането и излизането от
кабината по-лесно.

N-SERIES

КОМФОРТ

Добре организирано работно пространство
Организация от ново ниво, в резултат на натрупан опит е превърнала работното
място в подвижен добре организиран офис.
Всички работни уреди са в обхвата на ръцете на водача и се достигат с минимални усилия.
Високотехнологичните решения осигуряват практичност, удобство и безопасно управление.

На кормилната колона е разположен лоста на моторната спирачка,
която се задействува с минимално усилие. Електрическите стъкла се отварят
и затварят от бутони, разположени на подлакътниците на вратите.

N-SERIES

N-SERIES

Удовлетворение без край
Ръководен принцип на Isuzu e:
Да установи нов световен стандарт за товарeн автомобил,
създаващ гордост и комфорт за шофьорите, ефективност
и увереност в собствениците. Тих, чист и щадящ околната
среда, с впечатляващ външен вид, с имидж, който би
направил всяка компания горда че го притежава.

СТИЛ

N-SERIES

Стандарна кабина

Широка кабина

Дизайн на кабината
Философията на дизайна е „леко изтеглен шестостен”. Приложената концепция е „Солиден,
чист и емоционален” или функционална красота, в която няма излишни линии и елементи.
Предното и страничните стъкла са конструирани максимално вертикални, образувайки кабина,
съчетаваща аеродинамичност с обширно вътрешно пространство.

За обслужване на основните агрегати,
кабината се накланя напред на 45° и осигурява
лесен достъп до двигателя, скоростната кутия
и други основни агрегати на автомобила.
За това действие тя е добре балансирана и
обезопасена и то се извършва с минимални
усилия.

N-SERIES

НАДЕЖДНОСТ

Създаден за работа
Висока мощност и превъзходна горивна ефективност технологията на дизеловите двигатели на Isuzu завладява нови територии.
Трайността и надеждността също са на високо ниво.
В комбинация с по-здраво и по-леко шаси,
необходимата мощ и силата за всяка работа са гарантирани.

Без компромиси в конструкцията
Изработването на шасито и спирачните елементи не правят изключение.
Управлението на спирачките е подобрено чрез ефективно отвеждане на топлината и
намаляване на износването.

МНОÃОФУНКÖИОНАЛНОСТ

N-SERIES

Ãама товарни автомобили с много прилоæения.
Основните и предимства са ниска и много здрава рама, с различни дължини и възможност за
монтаж на специализирани каросерии, изключителна маневреност и забележителен радиус на
завой.

Възможни приложения върху шасито на N Serie са:
- бордова каросерия
- бордова каросерия с кран
- хладилен фургон
- сметосъбираща инсталация

- самосвал
- инсталация за метене на пътища
- цистерни за превозване на течности
- хидравлични платформи (вишки)

N-SERIES

NL GVW 3500 êã

Ñòàíäàðòíà êàáèíà

NN GVW 3500 êã

Øèðîêà êàáèíà

ÖÂßÒ

ÖÂßÒ
ARC WHITE

4JJ1-TCS

4JJ1-TCS

Ìàêñ. ìîùíîñò 110kW/2800 rpm
Ìàêñ. âúðòÿù ìîìåíò 375Nm/1600-200 rpm

NL GVW 3500 êã

ARC WHITE

Ìàêñ. ìîùíîñò 110kW/2800 rpm
Ìàêñ. âúðòÿù ìîìåíò 375Nm/1600-200 rpm

Ñòàíäàðòíà êàáèíà

NP GVW 5020 êã / 6200 êã / 7500 êã

Øèðîêà êàáèíà

ÖÂßÒ

ÖÂßÒ
ARC WHITE

4JJ1-TCS

4JJ1-TCS

Ìàêñ. ìîùíîñò 110kW/2800 rpm
Ìàêñ. âúðòÿù ìîìåíò 375Nm/1600-200 rpm

NÌ GVW 5020 êã

Ìàêñ. ìîùíîñò 110kW/2800 rpm
Ìàêñ. âúðòÿù ìîìåíò 375Nm/1600-200 rpm

Ñòàíäàðòíà êàáèíà
ÖÂßÒ
ARC WHITE

4JJ1-TCS

Ìàêñ. ìîùíîñò 110kW/2800 rpm
Ìàêñ. âúðòÿù ìîìåíò 375Nm/1600-200 rpm

ARC WHITE

4HK1-TCN

Ìàêñ. ìîùíîñò 140kW/2800 rpm
Ìàêñ. âúðòÿù ìîìåíò 513Nm/1600-200 rpm

NL GVW 3500 êã
NN GVW 3500 êã
NP GVW 5020 êã / 6200 êã / 7500 êã

4JJ1-TCS

Ìàêñ. ìîùíîñò 110kW/2800 rpm
Ìàêñ. âúðòÿù ìîìåíò 375Nm/1600-200 rpm

Crewcab
ÖÂßÒ

4HK1-TCN

ARC WHITE

Ìàêñ. ìîùíîñò 140kW/2800 rpm
Ìàêñ. âúðòÿù ìîìåíò 513Nm/1600-200 rpm

ISUZU MOTORS LIMITED

6-26-1, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-8722, Japan

www.isubus.bg

