NPR75
N190.75

comfort cab DC (1990 mm breed)
dubbele band (lucht) achteraan - rijbewijs C
MOTOR

CABINE

Code

ISUZU 4HK1TCS ( Euro 4)

Type

4 cylinders in lijn, turbo-diesel intercooler

Dubbele vaste cabine 1 + 6 plaatsen

Cylinderinhoud (cm³)

5193

Kunststof voorbumper in kleur

Boring / slag (mm)

110 / 125

Antislip opstap, beschermd door het portier

Maximum vermogen

140kw/2600tr/m

Openingshoek van de deuren 90°

Maximum koppel (EEC norm) 510nm/1600tr/m
Brandstofvoedingssysteem

Cabine in gegalvaniseerd staal, zelfdragend

Gestroomlijnde cabine met geintegreerde waterkering

Common Rail
ZICHTBAARHEID & VEILIGHEID

OVERBRENGING
Koppeling
Versnellingsbak
Eindverhouding

Enkelvoudige droge schijf, diameter 325 mm
ISUZU NEES 2 automatic

ABS + airbag chauffeur + airbag passagiers

6 vooruit + 1 achteruit, gesynchroniseerd

Schuin uitgesneden zijruiten

4100/1

Verstelbare achteruitkijkspiegels

Panoramische en gelaagde voorruit

Mistlampen geïntegreerd in de bumper
Halogeen koplampen
CHASSIS / OPHANGING / BANDEN

CABINE INTERIEUR

CHASSIS

Electrisch verstelbare en verwarmde spiegels

Type zware vrachtwagen, stalen U-profiel

Centrale deurvergrendeling met afstandbediening
Electrische verstelbare ruiten

OPHANGING

Digitale tachograaf en snelheidsbegrzenzer

Semi-elliptische bladveren met dubbelwerkende hydraulische telescopische

Regelbare bestuurderszetel met hoofdsteun

Schokdempers en stabilisatorstangen

Passagierszitbank met 2 plaatsen

WIELEN & BANDEN

Toerenteller + digitale dagteller

215/75R 17.5

Bekerhouder (2x)

Dubbele banden en wielen achteraan

Stuurbekrachtiging

Ergonomische opstelling van instrumenten en schakelaars

Telescopisch stuur (hoogte en hoek regeling)
UITRUSTING OP HET CHASSIS

Verluchting en verwarmingsinstallatie

Spatlappen vooraan

Ruitenwissers met 2 snelheden en intervalschakelaar

Reservewielhouder met reservewiel

Pre-radio uitrusting (24 V)

Brandstoftank met een inhoud van 100L
REMSYSTEEM

OPBERGMOGELIJKHEDEN
Opbergvakken tussen de zetels en in de portieren

REMMEN

Opbergvak bovenaan cabine vooraan (chauffeurszijde)

Hydraulisch remsysteem met vacuümbekrachtiging

Schrijftablet achterkant van de midden passagierszetel

Schijfremmen vooraan 310x42V
Trommelremmen achteraan

OPTIES

ABS en EBD
Radio-CD

Dakspoiler

MOTORREM

GPS

PTO

Motorrem op de uitlaat

Vloermatten

Wettelijke uitrusting

Airco
UITLAAT
Euro 4 met hergenereerbaar roetfilter op uitlaat (DPD) onderhoudsvrij
ELEKTRISCHE INSTALLATIE

WAARBORGEN

Batterijen

80D26Lx2

2 jaar totale waarborg

Alternator

50 A / 24 V

5 jaar of 150.000 km op de aandrijflijn
5 jaar bijstand (ISUZU Assistance)

Bijgaande gegevens worden slechts ter informatie medegedeeld en kunnen steeds zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
Deze technische fiche kan in geen geval beschouwd worden als een contractueel document.

