
Maøu traéng
(SUPERIOR WHITE)

Phaàn daønh cho ñaïi lyù:

Chính Sách Bảo Hành, Bảo Dưỡng Xe

Xanh ñaäm
(OCEAN DARK BLUE)

BÖI TRÚN

TRUCK

THÔNG SỐ KỸ THUẬTKÍCH THƯỚC XE

MÀU XE

TRUCK

www.suzuki.com.vn

LOAÏI XE

KÍCH THÖÔÙC TOÅNG THEÅ (mm)

Chieàu daøi toång theå

Chieàu roäng toång theå

Chieàu cao toång theå 

Chieàu daøi thuøng

Chieàu roäng thuøng

Chieàu cao thuøng

Khoaûng caùch giöõa hai truïc baùnh xe

Khoaûng caùch giöõa hai baùnh tröôùc

Khoaûng caùch giöõa hai baùnh sau

Khoaûng saùng gaàm xe

Baùn kính quay voøng nhoû nhaát (m)

TROÏNG LÖÔÏNG

ÑOÄNG CÔ

Heä thoáng cung caáp nhieân lieäu

HEÄ THOÁNG TRUYEÀN ÑOÄNG

Loaïi

Tyû soá truyeàn soá

Tyû soá truyeàn caàu sau

KHUNG XE

1
2
3
4
5

Soá luøi

Troïng löôïng toaøn boä (Kg)

Soá choã ngoài

Loaïi

Soá xy-lanh

Dung tích xy-lanh (cm3)

Ñöôøng kính 
vaø khoaûng caùch chaïy cuûa piston (mm)

Coâng suaát cöïc ñaïi (kw/rpm)

Moâ-men xoaén cöïc ñaïi (Nm/rpm)

Dung tích bình xaêng

Ñoäng cô ñaït chuaån khí thaûi

1,450 1,450 1,450

02

4 thì laøm maùt baèng nöôùc

4

970

65.5 x 72.0

31/5,500

68/3,000

36 lít

EURO II

5 soá tôùi, 1 soá luøi
3,652
1,947
1,423
1,000
0,795
3,466
5,125

Phun xaêng ñieän töû 
(Multi Point Injection)

Loø xo
Nhíp laù

Khung theùp haøn
Ñóa

Boá caêm
NHÖÕNG THAY ÑOÅI NGOAÏI THAÁT

Giaûm chaán tröôùc

Giaûm chaán sau

Kieåu loaïi cabin

Phanh tröôùc

Phanh sau

Maët naï tröôùc

Logo S môùi

OÁp trang trí ñeøn pha

Decal Euro 2 & Injection

Chuïp baùnh xe 
vaø taám chaén buøn coù logo S môùi
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THÙNG KÍN MUI BAT

THUØNG LÖÛNG THUØNG KÍN THUØNG MUI BAÏT



TRUCK Baùn kính xoay voøng nhoû (4.1meùt) giuùp xe quay 
ñaàu deã daøng, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän ñöôøng saù 
nhoû heïp.

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

- Sản xuất và lắp ráp theo công     
nghệ 6 mảng
- Khung thép
- Vách ngoài nhôm tấm có sóng, 
vách trong tôn mạ. 

Kết cấu 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.

Sàn thùng:
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THÙNG KÍN MUI BAT

- Khung thép
- Kèo bạt, thép ống mạ kẽm
- Bạt bằng chất liệu Tarpaulin  với 
độ bền cao.

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.

Kết cấu thùng:

Sàn thùng:

Bản lê nhập khẩu 
với chất liệu thép đúc

Đèn thùng & công tắc bên trong cabin 
được thiết kế thuận tiện

Khóa cửa thùng 
kiểu thép đúc được nhập khẩu

Kèo bạt có thể tháo lắp dễ dàng 
tùy theo nhu cầu sử dụng 


