
Giới thiệu Xe đông lạnh Isuzu 5T2 NQR75LE4 155Hp . 

Chúng tôi cam kết Xe đông lạnh ISUZU NQR75LE3 có kết cấu đặc biệt nhất Việt Nam, toàn bộ phần thùng 

đông lạnh composite được đúc nguyên khối 100% được vận hành gia công sản xuất hoàn toàn bằng Robot 

công nghệ độc quyền của Pháp. Bởi vậy, độ âm của thùng luôn ở mức cao và ổn định trong thời gian dài có 

thể lên đến nhỏ hơn (-20
o
C), tiết kiệm lượng nhiên liệu lớn khi sử dụng thùng đông lạnh của chúng tôi. 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và chọn mua sản phẩm có chất lượng vượt trội. Vui lòng gọi: 0949 

90 96 98 (Vinaphone) – 0903 556 740 (Mobiphone) hoặc 0355 277 270 (Viettel) gặp CHÍNH PKD Xe tải 

đông lạnh, xe bảo ôn, xe thùng composite chất lượng cao. 

Cam kết thực tế khi mua xe tại công ty chúng tôi. 

1. Bảo hành miễn phí lên đến 5 năm hoặc lâu hơn nữa tùy nhu cầu về mặt hàng chuyên chở. 

2. Độ âm của thùng có thể đạt từ -20
o
C đến -22

o
C trong thời gian ngắn. Và duy trì nhiệt độ ổn định trong 

thời gian dài tiết kiệm nhiên liệu lên đến 10% - 15% so với thùng composite truyền thống bình thường. 

3. Thùng không bị phồng hay tăng ký sao 25 năm sử dụng do được đúc nguyên khối bằng Robot chứ 

không dán như thùng composite truyền thống bình thường . Đảm bảo tiết kiệm chi phí sửa chữa tối đa 

cho khách hàng. 

4. Độ bền sử dụng lên đến 25 năm. 

5. Phụ tùng thay thế chính hãng, bảo hành đầy đủ. 

6. Hotline 24/24 hỗ trợ khách hàng: Vui lòng gọi: 0949 90 96 98 (Vinaphone) – 0903 556 740 

(Mobiphone) hoặc 0355 277 270 (Viettel) gặp CHÍNH PKD Xe tải đông lạnh, xe bảo ôn, xe thùng 

composite chất lượng cao. 

7. Bảo hành sửa chữa xe tai nạn nhanh hơn, dễ hơn, chi phí thấp hơn thùng dán thùng đông lạnh truyền 

thống. Để biết thêm chi tiết vui lòng gọi vào số hotline để được tư vấn miễn phí tận nơi  

Xe tải đông lạnh Isuzu 5t2 là dòng xe tải tầm trung số 1 của Isuzu Nhật Bản tại thị trường Việt nam, luôn 

đứng đầu về chất lượng so với các dòng xe cùng phân khúc. Với ưu điểm thùng dài và rộng giúp vận chuyển 

đa dạng các loại hàng hóa, giảm chi phí trong khâu vận chuyển, chắc chắn sẽ phục vụ tốt chon nhu cầu công 

việc của Quý Khách. 

  

Nội thất xe đông lạnh ISUZU NQR75LE4 5200kg 155 Hp 

Nội thất xe dong lanh isuzu NQR75LE4 được trang bị đầy đủ tiện nghi tiêu chuẩn cho người sử dụng. Với 

điều hòa hai chiều, radio có khe cắm usb hệ thống giải trí CD/Mp3/USB AM-FM, hệ thống quạt gió đa chiều, 

mồi thuốc, kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm, tay lái gật gù… 



 

Cung cấp sức mạnh cho xe Isuzu thùng đông lạnh NQR75LE4  5.2 tấn là trang bị khối động cơ 4HK1E4NC 

155Hp dung tích 5193cc sản sinh công suất 114kw ở vòn tua máy 2600 vòng/phút đi cùng hôp số 6 cấp, kết 

hợp cùng Turbo tăng áp Intercooler vận hành mạnh mẽ trong mọi điều kiện. Xe Isuzu 5t2 thùng đông lạnh sử 

dụng hệ thống phun nhiên liệu điện tử Common rail giúp tối ưu khả năng đốt cháy nhiên liệu, tăng hiệu suất 

động cơ, đồng thời giảm tiêu hao nhiêu liệu vượt trội. 

Xe Isuzu 5t2 thùng đông lạnh 5m5 được đóng mới trên khung sắt-xi rắn chắc, cấu tạo từ loại thép chịu lực 

nguyên khối, khung xương rắn chắc chống va đập. hệ thống phanh dầu mạch kép có bộ trợ lực chân không, đi 

cùng là hệ thống phanh khí xả đảm bảo an toàn tuyệt đối, cỡ lốp 8.25-16 đồng bộ trước sau, tạo sự cân bằng, 

giảm trọng tâm xe, giúp bốc dỡ hàng hóa dễ dàng. 

Ngoại thất xe đông lạnh 5t2 Isuzu NQR75LE4 155 mã lực 

  

Cabin xe Isuzu QKR đông lạnh 5t2 được thiết kế dạng hộp vuông khí động học, ngoại thất hài hòa, đẹp mắt, 

không gian nội thất thoáng mát tiện nghi, trang bị đầy đủ điều hòa, hệ thống âm thanh, kính điện, ghế ngồi bọc 

nêm hơi êm ái, tay lái trợ lực nhẹ nhàng, tầm nhìn phía trước rộng, gương chiếu hậu lớn, đèn pha siêu sáng, dễ 

dàng quan sát, tạo cảm giác thoải mái nhất cho người điều khiển. 



Ngoại thất xe dong lanh isuzu 155 hp QKR75LE4 được thiết kế tinh xảo mang lại những tiện lợi vô cùng cho 

người điều khiển xe , với khả năng quan sát rộng. Màu xe có hai màu chủ đạo là màu trăng và màu xanh da 

trời để khách hàng lựa chọn. 

Hệ thống an toàn trang bị trên xe tải Isuzu đông lạnh 5 tấn bao gồm hệ thống phanh dầu mạch kép trợ lực 

chân không, kèm theo là hệ thống phanh đổ đèo hiện đại giúp tăng cường độ an toàn cho bạn và tăng tuổi thọ 

cho hệ thống phanh chính của xe. Xe và cửa xe Isuzu NQR75M được thiết kế gia cường, tăng cường khả năng 

chịu va chạm và bảo vệ người ngồi trên xe. 

Chính sách bảo hành xe tải Isuzu NQR thùng đông lạnh 

Xe tải Isuzu thùng đông lạnh 5.2 tấn NQR 155PS được nhà máy Isuzu Việt Nam bảo hành trong vòng 36 

tháng hoặc 100 000 Km tùy theo điều kiện nào đến trước. Trong thời gian bảo hành, quí khách có thể đến bất 

kỳ đại lý XE TẢI ISUZU nào để được tư vân, bảo hành, hỗ trợ khách hàng khắc phục những sự cố kỹ thuật 

trong thời gian nhanh nhất, nhằm đảm bảo chiếc xe của quí khách hoạt động bình thường, mang lại hiệu quả 

kinh tế ổn định cho người sử dụng. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT. 

Nhãn hiệu : ISUZU NQR75LE4 

Số điện thoại : 0949 90 96 98 – 0903 556 740 gặp Chính 

Website : www.xebonchoxangdau.vn – www.xechuyendungankhang.com  

Loại phương tiện : Ô tô tải (đông lạnh) 

Xuất xứ : Nhật Bản và Việt Nam 

Cơ sở sản xuất : Công ty TNHH Xe Chuyên Dùng An Khang 

Thông số chung: 
 

Trọng lượng bản thân : 4105 kG 

Phân bố : - Cầu trước : 2065 kG 

- Cầu sau : 2040 kG 

Tải trọng cho phép chở : 5200 kG 

Số người cho phép chở : 3 người 

Trọng lượng toàn bộ : 9500 kG 

Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 7520 x 2180 x 3245 mm 

Kích thước lòng thùng hàng : 5480 x 2000 x 2050/--- mm 

Khoảng cách trục : 4175 mm 

Vết bánh xe trước / sau : 1680/1650 mm 

Số trục : 2 
 

Công thức bánh xe : 4 x 2 
 

Loại nhiên liệu : Diesel 
 

Động cơ : 

Nhãn hiệu động cơ: 4HK1E4NC 

Loại động cơ: 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp 

Thể tích : 5193       cm3 

Công suất lớn nhất /tốc độ quay : 114 kW/ 2600 v/ph 

Lốp xe : 
 

Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: 02/04/---/---/--- 

Lốp trước / sau: 8.25 - 16 /8.25 - 16 

Hệ thống phanh : 
 

Phanh trước /Dẫn động : Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không 

http://www.xebonchoxangdau.vn/
http://www.xechuyendungankhang.com/


Phanh sau /Dẫn động : Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không 

Phanh tay /Dẫn động : Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí 

Hệ thống lái : 
 

Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực 

 

Các loại thùng xe tải izusu NQR 155PS 

Để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng đa dạng của các cá nhân và doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh 

vực vận tải hàng hóa bằng đường bộ tại Việt Nam, Isuzu Nhật Bản đã nghiên cứu, thử nghiệm và chế tạo 

thành công dòng xe tải Isuzu 5 tấn Siêu Dài model Isuzu NQR75M với chiều dài lọt lòng thùng lên tới 6,22m 

(kích thước này dài hơn so với dòng xe 5 tấn hiện tại của các hãng khoảng 500mm). 

Kích thước thùng xe tải Isuzu NQR75M 5 tấn thùng dài dài đã được Cục đăng kiểm Việt Nam cấp phép đi 

vào lưu thông hiện nay là (DxRxC) = 6225 x 2120 x 2400 mm. Với kích thước thùng này của xe tải Isuzu 5 

tấn dài sẽ rất phù hợp với các doanh nghiệp mua xe tải chở nhựa - ống nhựa - thép hộp, các mặt hàng có khổ 

hàng ≤ 6,2m... 

Các loại thùng xe tải Isuzu 5 Tấn NQR75M có thể đóng rất đa dạng, bao gồm: Thùng lửng, thùng kín 01 lớp - 

02 lớp, thùng khung mui phủ bạt, thùng chở xe gắn máy, thùng đông lạnh, thùng tải gắn cẩu, thùng xe tập lái, 

thùng tải ben tự đổ... 

Quý khách có nhu cầu các loại thùng xe tải isuzu vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá tốt nhất. 


