
LR-154-3LS



6.75x17.5

235/75R17.5  

Cummins ISF3.8s5154

Euro V+EEV

113 kw@2,500 rpm

500 N.m@1,100-2,000 rpm

 (SCR)

 NOx

 MD6

ابعاد و فواصل (میلیمتر)

۷.۷۶۰

۲.۸۰۵

۲.۲۸۵

۴.۴۷۰

۲.۱۸۰

GVW (ظرفیت ناخالص فنی)

وزن کل شاسی (بدون سوخت و بار)

ظرفیت فنی محور جلو

ظرفیت فنی محور عقب

ظرفیت مجاز قانونی

۹.۰۰۰

۳.۲۰۰

۳.۱۰۰

۶.۶۰۰

۹.۰۰۰

با تعویض دنده دستی - او رد رایو

تعداد دنده ها: ۶ دنده جلو - ۱ دنده عقب (سنکرونیزه)

یک عدد مخزن سوخت آلومینیومی به ظرفیت ۲۰۰ لیتر

ظرفیت مخزن ادبلو: ۱۷ لیتر 

ولتاژ

ظرفیت باتری (۲عدد)

ظرفیت دینام

جلو: فنر برگی تخت، به همراه کمک فنر و میل موجگیر

عقب: فنر برگی شمش

ترمزهای جلو و عقب کاسه ای، دو مداره مســــتقل بادی، سیســـــتم ضد قفل ترمز 

(ABS)، سیســـــتم ضد لغزش (ASR/TC)، سیســــــتم کنترل الکترونیکی پایداری 

(ESC)، ترمز اگزوز، خشک کن هوا

رینگ (یک تکه فوالدی)

الستیک رادیال تیوبلس

خوابدار، از جنس فوالد گالوانيزه با پوشش مخصــــــــوص ضد زنگ، دارای تاییدیه 

استحکام اتاق اروپا، دارای بادگیر سقف

کروز کنترل، زاپاس بند و السـتيك زاپاس، گربه رو، آفتابگير، مه شـكن جلو و عقب، 

چراغ روشــنایی در روز (DRL)، گلگير عقب و جلو، ســوکت ۲۴ ولت، جعبه ابزار و جک 

باالبر، آينه قيچی، آينه ديد جلو، آينه جدول، گرمكن آینه، سيســــتم تهويه مطبوع 

دستی، بوق برقی، بوق دنده عقب، سیســــــــتم پخش، غربیلک فرمان قابل تنظیم، 

قفل مرکزی درب ها و ریموت کنترل، شیشه باالبر برقی

سا زمان فروش

تهران، کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص کرج، خیابان سپاه اسالم، نبش خیابان جالل

تلفن: ۹۶-۴۴۹۰۷۸۹۴ ۰۲۱ / نمابر: ۴۴۹۰۸۲۴۳ ۰۲۱

طول

عرض کابین (با احتساب آین هها)

ارتفاع سقف اتاق تا سطح زمین (بدون احتساب بادگیر)

فاصله محوری

مرکز محور عقب تا انتهای شاسی

مدل

 استاندارد آالیندگی

قدرت موتور

حداکثر گشتاور

سیستم کاهنده آالیندگی

تعداد سیلندر / حجم موتور

کاتالیست هوشمند

مجهز به سیستم کنترل

۴ سیلندر / ۴ لیتری

مدل

۲۴ ولت

۸۰ آمپر ساعت

۷۰ آمپر

توربو شارژ از نوع WGT مجهز به اینترکولر، سیســــتم تنظیم فشـــــار گاز خروجی 

اگزوز، گرمکن ادبلو (SCR Heater)، گرمکن ســوخت، گرمکن هوای درون محفظه 

 ،(Common Rail) سیسـتم پاشش فشـار قوی سوخت ،(Cold Start Aid) احتراق

نســـل جدید سیســـتم عی بیا بی مســــتمر (EOBD Stage II)، آبگیر سوخت، فن 

ترموستاتیک کالچ دار

او زان (کیلوگرم)

موتور

جعبه دنده

مخزن سوخت و ادبلو

سیستم الکتریکی

سیستم تعلیق

سیستم ترمز

چرخ ها

اتاق

تجهیزات موتور

تجهیزات استاندا رد

LR-154-3LSکامیون ۹ تن


