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ШАСІ ISUZU NPR 75 CREW CAB (4Х2.2) 

 

Шасі Isuzu NPR 75 Crew Cab (4х2.2) від компанії Київспецтех оснащене 

функціями, що підвищують комфорт, зручність та безпеку. Спроектована кабіна 

Isuzu Hexapod, забезпечує кращу видимість, ніж звичайні кабіни. Шасі Isuzu 

відповідають потребам у бізнесі та водінні. 
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ДВИГУН: ISUZU 4HK1-TCC 

Тип: 4-циліндровий 16-клапанний SOHC 

Робочий об’єм: 5193 куб 

Ступінь стиснення: 17,5: 1 

Діаметр х хід: 115 мм х 125 мм 

Максимальна потужність (DIN-NET): 140 кВт (188HP) 2600 об / хв 

(JIS брутто): 145 кВт (194 к.с.) при 2600 об / хв 

Максимальний крутний момент (DIN-NET): 513 Нм (378 lb.ft) 1600 - 2600 об / хв 

(JIS Gross): 531 Нм (392 lb.ft)  1600 - 2600 об / хв 

Індукційна система: Турбокомпресор із змінним соплом з електронним 

управлінням  

Вприскування палива: система загального патрубка високого тиску з прямим 

впорскуванням 

Система контролю викидів: Охолоджений EGR з вихлопом 

Дизельний дифузор твердих частинок (DPD). Відповідає ADR 80/03 (Euro V). 

Відповідає EEV 

ЗЧЕПЛЕННЯ 

Стандартна модель: 

• Авторегулювання гідравлічного управління за допомогою вакуумної допомоги. 

Одинарна пластина Діаметр 325 мм. 

• Загальна площа облицювання: 966 см² 

Пакет AMT: 

• Повністю автоматизована гідравлічна система управління мокрим зчепленням і 

рідинна муфта з замиканням. 
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КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

ISUZU MZZ-6F 

• Положення відбору потужності щодо LHS коробки передач. Привід відбору 

потужності від зустрічної передачі. 

• Передаточні числа (: 1) 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й Рев 

6,369 3,767 1,966 1,35 1 000 0,782 6,369 

Стандартна модель: 

• 6-ступінчаста механіка. Синхронізатор на передачах 1-6. 

Пакет AMT: 

• 6-ступінчаста автоматична механічна коробка передач (AMT) з обома повністю 

автоматичними і ручні режими роботи без зчеплення. 

ОСІ 

Спереду: Isuzu F031 

• Зворотний двотавровий промінь Еліота. 3100 кг місткість. 

Ззаду: Isuzu R066 

• Повноплавний тип банджо. Чотири диференціальні шестерні. 6600 кг місткість. 

• Передавальне число: 4.100: 1 
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ПІДВІСКА 

Спереду: 

• Одинарна кабіна: одноступеневі конічні пружини з легованої сталі. Кабіна 

екіпажу: Одинарна багатоступінчасті пружини з легованої сталі 

• Гідравлічні амортизатори подвійної дії. Планка стабілізатора. 

Задня: 

• Багатостулкова головна пружина, багатолистова допоміжна пружина. 

• Гідравлічні амортизатори подвійної дії. Планка стабілізатора 

ГАЛЬМА 

• Авторегулювання передніх і задніх дискових гальм з двоконтурним 

гідравлічним управлінням, інтегрована система підсилення та електронний 

розподіл гальмівної сили (EBD). 

• ABS, контроль тяги ASR, контроль стійкості IESC. 

• Діаметр переднього диска: 310 мм 

• Діаметр заднього диска: 310 мм 

• Барабанне гальмо діаметром 203 мм, встановлене на задній частині трансмісії. 

• Вихлопне гальмо з вакуумним контролем 

РУЛЬ 

• Кульове рульове управління з рециркуляцією та посиленням. 

• Передавальне число: 20,9: 1 

• Кількість поворотів від упору до упору: 5,4 

• Максимальний кут: 43 ° (всередині колеса) / 33 ° (зовнішнє колесо) 
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КОЛЕСА І ШИНИ 

• 17,5 х 6,00 шість сталевих коліс. 

• 205 / 75R 17,5 124 / 122M Michelin XZE2 Безкамерний. 

• Максимальний рейтинг шин: 

Рульова вісь: 3200 кг 

Ведуча вісь: 6000 кг 

• 1 запасне колесо та шина в зборі. 

ШАСІ 

• Зварювані сталеві бічні елементи SAPH440. 

Паралельні бічні напрямні і верхній фланець без заклепок. 

• Розміри рами: 

Бічна рейка (мм): 216 x 70 x 6,0 

Ширина задньої рами (мм): 850 

ПАЛИВНИЙ БАК 

• Сталевий паливний бак на 100 літрів. 

• Закриваюча кришка паливного бака. 

ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА 

• Електрична система на 24 вольт. 

• Генератор на 90 ампер. 

• Стартерний двигун 4,5 кВт. 

• 2 послідовно підключені батареї 80D26L (630 CCA). 
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ЕКСТЕР'ЄР КАБИНИ 

• Вся сталева конструкція. Сталь з високим розтягуванням, що використовується 

для каркаса кабіни. Ручний нахил кабіни до 45 °. 

• Відповідає стандарту міцності кабіни ECE-R29. 

• Одинарна кабіна: кріплення передньої та задньої кабіни, заповнені рідиною. 

Кабіна екіпажу: гума 

Кріплення кабіни. 

• Складні нековзні кроки входу. 

• Внутрішньо посилені передні двері на 90 °. 

• Запобіжники захисту від водяного розпилення та передні грязьові панелі. 

• Ламіноване скло з абажуром. 

• Двошвидкісні склоочисники з переривчастим режимом протирання. 

• Галогенні багатовідбивні фари, що включають сигнали повороту. Додаткові 

вбудовані в двері вбудовані бічні покажчики / поворотні ліхтарі 

• Комбіноване гальмо, поворотні, задні та габаритні ліхтарі, номерний знак 

лампи освітлення. Розширений джгут проводки. Реверсна сигналізація. 

• Дахові світильники на даху. 

• Зовнішні дзеркала з підігрівом та електромеханікою з плоским склом та 

додатковими 

незалежно регульовані опуклі дзеркала "точкові". 

• Хромована решітка. 

• Кузов кольоровий ударостійкий полікарбонатний бампер зі сталевою 

підкладкою 

кадру. Включає передні протитуманні фари. 
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ІНТЕР'ЄР КАБІНИ 

• Регульоване сидіння для водія. Одномісна кабіна: включає 

механічну підвіска вагою до 130 кг. 

• Переднє пасажирське сидіння на 2 місця. 

• Кабіна екіпажу: доступ до двигуна забезпечується під знімною основою 

сидіння водія. 

• Кабіна екіпажу: заднє сидіння на лавці на 4 місця. 

• 3-точкові ремені безпеки на всіх підвісних сидіннях. Водій і 

ремені безпеки переднього пасажира, оснащені натягувачем.  

• Подушка безпеки   

• Пакет AMT: підставка для ніг водія. 

• Ручки для полегшення доступу до дверей і стійок даху. Кабіна екіпажу: Задній 

поручень на всю ширину з попільничкою. 

• Повна внутрішня обробка, вагонка з м’яким покриттям та вінілове покриття 

для підлоги.  

• Регульована по куту нахилу / телескопічна рульова колонка, кермове колесо з 

м'якого уретану. 

• Електричні вікна. 

• Центральний замок з дистанційним входом без ключа та іммобілайзером. 

• Подвійні підставки для чашок. Запальничка на 24 В. Гачок приладової панелі. 

• Кишені для зберігання на передніх дверях та попільничка на боці водія. 

• Коробка центральної консолі з лотком для зберігання.  

• Повністю інтегрований кондиціонер з автоматичним управлінням та обігрівач / 

демістер з 4-швидкісним вентилятор і розетки для лобового скла, бічних вікон  

підлоги. 
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• Внутрішня лампа з перемикачем  

• 2 DIN, радіо з двома динаміками / CD / DVD, цифрові аудіо-візуальні розваги 

(DAVE) з 6,2-дюймовим РК-сенсорним екраном. DAB + цифрове радіо та 

повністю інтегрований 

Bluetooth з розпізнаванням голосу. 4 Гб внутрішньої пам’яті для музичних 

файлів. USB  

Положення про підключення SD-карти та допоміжного входу. 

• Відсік розміру DIN для зберігання або для встановлення радіостанції CB. 

КЕРУВАННЯ ВОДІЄМ 

• Пуск / зупинка двигуна та блокування керма, що працюють за допомогою 

ключа. Регулювання обертів холостого ходу на холостому ходу. 

• Система допомоги при повільному / швидкому увімкненні та перемикачі 

ввімкнення / вимкнення Hill Assist  

Пакет АМТ. 

• Увімкнення / вимкнення ASR та IESC. 

• регенерація DPD. 

• Пакет AMT: управління повільним / швидким включенням передач AMT, 

запуск 1-ї передачі та 

нормальний / економний режим вибору передач. 

• Ліва бокова комбінована ручка: склоочисники, омивачі та 

вихлопне гальмо. 

• Права бокова комбінована ручка: покажчики повороту та фари. 

Пакет AMT: круїз-контроль. 
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ІНСТРУМЕНТАЦІЯ 

•  Спідометр і тахометр з електронним управлінням. Цифровий одометр з 

вбудованим подвійним лічильником пройденого шляху. Покажчики температури 

охолоджувальної рідини двигуна і рівня палива. 

• Попереджувальні лампи: Перевірте двигун, тиск масла, ABS, подушку безпеки 

SRS, генератор змінного струму заряд, робочі гальма, стояночне гальмо, 

відстібнутий ремінь безпеки, низький рівень палива. 

• Індикаторні лампи: система допомоги при нахилі, система прогріву,  

ASR, IESC, стан DPD, вихлопне гальмо, сигнали повороту.  

Пакет AMT: еко-режим, старт 1-ї передачі, круїз-контроль. 

• AMT Pack: дисплей вибору передач. 

• AMT Pack: багатоінформаційний дисплей. Показує інтервал обслуговування, 

миттєва та середня витрата палива, гістограма DPD, лічильник годин, 

вольтметр, час / день / дата і включає в себе 40-120 км / год регульований 

автомобіль, попередження про швидкість. 

ЗАГАЛЬНІ АКСЕСУАРИ 

Блок цифрових аудіо-візуальних розваг: 

• Супутникова навігація Isuzu, включаючи три роки безкоштовних оновлень. 

• Підтримує до чотирьох входів для камери, однієї входу для камери та заднього 

мікрофона. Активний під час руху заднім ходом. Датчики заднього ходу. 

• Система контролю тиску в шинах. 

• Кабелі для повної сумісності iPod / iPhone / iPad та підключення до інших 

зовнішні аудіовізуальні пристрої. 

Інше: 

• Сумісний з подушкою безпеки бульбар. 
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• Причіпна тяга на 3500 кг. 

• Повітряний дефлектор. 

Базові опції 

Кондиціонер + 

Дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та підігрівом + 

Рульова колонка з регулюванням по вильоту та по висоті + 

Денні ходові вогні + 

Протитуманні ліхтарі + 

Електричні склопідйомники + 

Фільтр попередньої очистки палива + 

Основний паливний фільтр збільшеного розміру, з підігрівом 

вологовіддільника 

+ 

Зумер заднього ходу + 

Гірське гальмо + 

Центральний замок + 

 

 

Характеристики Показники Одиниці 

вимірювання 

Шасі NPR 75 Crew Cab  

Колісна база 3815  

Споряджена маса шасі 3080 кг 

Вантажопідйомність 

шасі 

4420 кг 

Повна маса автомобіля 7 500 кг 



ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 
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Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31 

   
 

Контактний телефон 

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович 

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp 

Тел. +38(044) 232-02-98  

E-mail: tovkst@gmail.com  

Web: kievspecteh.com 
 

Кабіна Дворядна, 7-місна  

Двигун (модель), об'єм ISUZU 4HK1, 5193 см3 см³ 

Система впорскування Common Rail  

Екологічний стандарт EURO-5  

КПП Механічна 6-ти ступенева  

Потужність 114 / 155 при 2 600 кВт/ к.с. при об/хв 

Крутний момент 419 при 1 600-2 600 Н*м при об/хв 

Гальма Гідравлічні з ABS, ASR, EBD, 

EVSC 

 

Підвіска передня / 

задня 

Ресорна / ресорна  

Ємність паливаного 

баку 

100 л 

Шини 215/75R17.5  

Напруга бортової 

мережі 

24 В 
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Контактний телефон 

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович 

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp 

Тел. +38(044) 232-02-98  

E-mail: tovkst@gmail.com  

Web: kievspecteh.com 
 

ІНШІ ФОТО 

 


