KÍCH THƯỚC XE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
LOAÏI XE

THUØNG LÖÛNG

THUØNG KÍN

THUØNG MUI BAÏT

Chieàu daøi toång theå

4,155

4,280

4,280

Chieàu roäng toång theå

1,680

1,700

1,700

Chieàu cao toång theå

1,895

2,350

2,350

Chieàu daøi thuøng

2,200

2,320

2,320

Chieàu roäng thuøng

1,585

1,580

1,580

Chieàu cao thuøng

360

1,520

1,520

mm

mm

KÍCH THÖÔÙC TOÅNG THEÅ (mm)

mm

mm
mm

Khoaûng caùch taâm loáp

Tröôùc

1,435

Sau

1,435

Khoaûng saùng gaàm xe

180

Baùn kính quay voøng nhoû nhaát (m)

4.9

TROÏNG LÖÔÏNG (Kg)
Troïng löôïng xe khoâng taûi

1,045

1,205

1,175

Troïng löôïng xe hoaøn taûi

1,950

1,950

1,950

ÑOÄNG CÔ

MÀU XE

Kieåu ñoäng cô

G16A

Dung tích xy-lanh (cm3)

Maøu traéng
(SUPERIOR WHITE)

1,590
75.0 x 90.0

Haønh trình laøm vieäc (mm)
Coâng suaát cöïc ñaïi (kw/rpm)

68/5,750

Moâ-men xoaén cöïc ñaïi (Nm/rpm)

127/4,500

HEÄ THOÁNG TRUYEÀN ÑOÄNG

Maøu baïc
(METALIC SILVER)

Tyû soá truyeàn soá

Phaàn daønh cho ñaïi lyù:

5 soá tay

Loaïi

1

3,652

2

1,947

3

1,423

4

1,000

5

0,795

Soá luøi

3,466

Soá cuoái
Giaûm xoùc tröôùc

5,375
Kieåu MacPherson & loø xo cuoän

Giaûm xoùc sau

Truïc coá ñònh & van böôùm

Heä thoáng phanh

Ñóa taûn nhieät/ tang troáng

Loáp
Tröôùc vaø sau
Tay laùi

185R14C
Trôï löïc

Chính Sách Bảo Hành, Bảo Dưỡng Xe

BÖI TRÚN

THÙNG KÍN
www.suzuki.com.vn

BẠN ĐƯỜNG LÝ TƯỞNG

MUI BAT

THÙNG KÍN

MUI BAT
Kết cấu thùng:

Kết cấu thùng:

- Sản xuất và lắp ráp theo công
nghệ 6 mảng
- Khung thép
- Vách ngoài nhôm tấm có sóng,
vách trong tôn mạ.
- Bản lề nhập khẩu với chất liệu
thép đúc, mạ kẽm.

- Khung thép
- Thép ống mạ kẽm, kèo bạt có
thể tháo lắp dễ dàng tùy theo
nhu cầu sử dụng.
- Bạt bằng chất liệu Tarpaulin với
độ bền cao.
- Khóa cửa thùng và bản lề kiểu
thép đúc được nhập khẩu.

Sàn thùng:

Sàn thùng:

Sàn thép có sóng kết hợp khung
sườn được tính toán tối ưu, hợp
lý để tạo độ cứng vững và nhẹ
hơn các loại thùng trên thị
trường hiện nay nhằm tối đa tải
trọng hàng hóa của xe.

2,320 mm

Hệ thống máy lạnh bên trong cabin
Đầu đĩa CD, mp3 & radio

1,520 mm

1,520 mm

Thân xe cấu tạo vững chắc giúp bảo vệ
hành khách trong xe tránh khỏi va chạm

Sàn làm bằng thép tấm dập sóng
kết hợp khung xương thùng sơn
tĩnh điện trước khi lắp ráp giúp
đảm bảo độ bền trong môi
trường độ ẩm cao tại Việt Nam.

2,320 mm

1,580 mm

Động cơ tráng nhôm 16 van 1.6 lít
mạnh mẽ & tiết kiệm nhiên liệu

1,580 mm

Thoải mái và tiện nghi như một chiếc xe du lịch
với hốc đựng đồ và ngăn đựng cho tài xế

CHO 2 LOẠI THÙNG
(THÙNG KÍN & THÙNG MUI BẠT)

Tay lái trợ lực giúp xe
di chuyển và dừng đỗ
dễ dàng trong những
con đường nhỏ

Hệ thống giảm xóc trước
MacPherson nhẹ
và chắc chắn, đặc biệt an
toàn khi phanh gấp

Phanh đĩa tản nhiệt
phía trước
và tang trống chắc
chắn phía sau

