
HH

OW
CW AW

O
H

FOH WB ROH
OAL

(84-28)3 895 9203 /xetaiisuzuvietnam www.isuzu-vietnam.com695 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp. HCMCÔNG TY TNHH Ô TÔ ISUZU VIỆT NAM

3070

6100 x 2280 x 2545



MASTER TRUCKSF-SERIES

TRANG THIẾT BỊ / EQUIPMENTS
• 2 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế / 2 sunvisors driver & co-driver 
• Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm / Power window & Central door lock 
• Tay nắm cửa an toàn bên trong / Inside guard bar 
• Núm mồi thuốc / Cigar lighter 
• Máy điều hoà / Air Conditioner
• Dây an toàn 3 điểm / 3-point seat belts
 

• Kèn báo lùi / Reversing warning buzzer 
• Hệ thống làm mát và sưởi / Cooler and defroster 
• Phanh khí xả / Exhaust brake 
• Đèn sương mù / Fog lamps
• Khoang nằm nghỉ / Relax place (Model FV)
• Bộ trích công suất - PTO (Model FRRH/FVRL/FVZ)

6HK1E4NC

*Hình ảnh & thông số kỹ thuật có thể khác so với thực tế và có thể thay đổi mà không báo trước / Those specifications & equipment would be able to change without notice and may vary from actual ones.

Trang bị ghế hơi cho tài xế (FVM/FVZ)
Air Suspension Driver seat (FVM/FVZ)

Khung gầm không ri-vê hiện đại
Revetless Type Chassis

Thanh giằng mới kiểu chữ V (FVM/FVZ)
 V-type Torque Rod Suspension (FVM/FVZ)

Trục xoay cầu sau được nâng cấp (FVM/FVZ)
Trunnion shaft (FVM/FVZ)

Phanh khí nén hoàn toàn (Model FV)
Full Air Brake with Air Dryer (Model FV)

Nội thất với trang thiết bị tiện nghi
Comfortable convenient interior facilities 

ISUZU MASTER
COMMON RAIL

Bộ Turbo biến thiên tăng áp VGS
Variable Geometry System Turbo 

Hệ thống Common Rail áp suất cao 
High-pressure Common Rail injectors 

• TỐI ƯU CÔNG SUẤT • TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU • BỀN BỈ VƯỢT TRỘI • THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

• MAXIMUM POWER • FUEL EFFICIENCY • BEST DURABILITY • ENVIRONMENTAL FRIENDLY

Sở hữu động cơ phun dầu điện tử Common Rail được nâng cấp bởi công nghệ  mới nhất,  
ISUZU FORWARD F-SERIES BLUE POWER là dòng xe tải trung & nặng thế hệ mới đạt 
chuẩn EURO 4 với chất lượng đẳng cấp, độ bền vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện 
với môi trường. 

Owned COMMON RAIL System which is upgraded by newest technology, ISUZU FORWARD 
F-SERIES BLUE POWER is world-class heavy duty and medium duty truck that are remarkably quality, 
outstanding durability, fuel economy and friendly with environment.
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