ISUZU NOVO CABRIO
Euro 6D

Technická specifikace
délka × šířka × výška 7 200 x 2 282 x 3 385 mm
rozvor 3 385 mm
převis přední 1 640 mm | zadní 2 245 mm
hmotnost pohotovostní 6 000 - 6 770 kg
hmotnost celková 9 100 - 9 800 kg
nosnost nápravy přední 3 400 kg | zadní 6 400 kg
motor ISUZU 4HK1E6D
emisní norma EURO 6D (SCR + DPD ﬁltr)
typ Commonrail Turbo diesel s intercoolerem
válce 4 | objem 5 193 cm3
výkon 140 kW / 2 600 r.p.m.
krouticí moment 513 Nm / 1 600 - 2 600 r.p.m.
spojka suchá jednolamelová
/ v olejové lázni vícelamelová

převodovka MZZ 6 / Niesetronic
počet přev. stupňů 6+1, manuální řazení
/ automatizovaná
pneumatiky 215/ 75 R17.5
přední náprava pevná, poloelyptické list. pružiny
zadní náprava pevná, poloelyptické list. pružiny
/ vzduchové měchy
brzdy přední kotoučové | zadní kotoučové
zavazadlový prostor 1 m3
palivová nádrž 160 litrů
obsaditelnost 27+2 / 29+1
alternátor Bosch 24V 100A
akumulátor 2× 12V 125Ah
startér Hitachi 24V 4.5kW
EBS + ASR Wabco

Standardní výbava















LDWS,
AEBS,
digitální tachograf,
klimatizace Safkar umístěná v zadní spodní
pasáži vozidla,
imobilizér,
dálkové ovládání předních a zadních dveří,
vyhřívaná přední boční okna a zpětná zrcadla,
sluneční clona,
jednoduchá tónovaná boční stahovací okna,
2 x stahovací izolovaná a čalouněná střešní
roleta doplněná o protisluneční clonu,
centrálně umístěný prosklený nouzový
východ na střeše vozidla,
okrasné kryty kol,
3. brzdové světlo,
mlhové reflektory,


















LED denní svícení,
zvuková signalizace zpětného chodu,
stavitelný volant,
plně stavitelný sedák řidiče značky Grammer,
sedák stewarda (verze 27+1+1 ),
sedáky pasažérů loketní opěrky do
uličky, posuvné v podélné ose i do uličky
a polohovatelnými opěradly,
dvoubodové bezpečnostní pásy sedadel
přední řada tříbodové bezpečnostní pásy
protiskluzová podlaha,
LED osvětlení interiéru,
odkládací prostor na přístrojové desce,
palubní počítač,
digitální hodiny,
rádio / MP3 přehrávač,
motorová brzda…

Opční výbava









metalický lak,
couvací kamerový systém,
automatická převodovka,
tempomat a tempostat,
nezávislé topení s předehřívačem Eberspächer,
parkovací senzory,
kůží pošitý volant,
loketní opěrky sedáku řidiče…
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