شيڤـروليـه الچامبو

المــواصـفـــات
المواصفات الفنية

المحـرك

موديل المحرك
نوع المحرك

نظام الوقود
السعة
القدرة القصوى
العزم األقصى
نسبة االنضغاط

المواصفـات

وزن السيارة بكامل الحمولة
وزن السيارة فارغة (*)
سعة المحور األمامي
سعة المحور الخلفي
سعة خزان الوقود
مقاس اإلطارات
الدينامو
الفتيس يدوي
عجلة قيادة

SPECIFICATIONS
چامبو 5٠٠٠

چامبو ٧٠٠٠

چامبو ٨٠٠٠

چامبو ٧5٠٠

4JB1

4HF1

4HG1

4HG1

Jumbo 7500

Jumbo 8000

Jumbo 7000

Jumbo 5000

 4سلندر خط واحد
كامة مفردة علوية
ديزل  -حقن مباشر
 2٧٧1سم3
 ٨٠حصان عند  36٠٠د.د
 1٧5نيوتن متر عند  2٠٠٠د.د
1٧.٨

 4سلندر خط واحد
كامة مفردة علوية
ديزل  -حقن مباشر
 4334سم3
 12٠حصان عند  32٠٠د.د
 2٨5نيوتن متر عند  1٨٠٠د.د
19

 4سلندر خط واحد
كامة مفردة علوية
ديزل  -حقن مباشر
 45٧٠سم3
 121حصان عند  32٠٠د.د
 3٠4نيوتن متر عند  16٠٠د.د
19

 4سلندر خط واحد
كامة مفردة علوية
ديزل  -حقن مباشر
 45٧٠سم3
 121حصان عند  32٠٠د.د
 3٠4نيوتن متر عند  16٠٠د.د
19.1

4HG1
4 Cylinders in
line OHC
Diesel, Direct injection
4570
121@3200
304@1600
19.1

4HG1
4 Cylinders in
line OHC
Diesel, Direct injection
4570
121@3200
304@1600
19

4HF1
4 Cylinders in
line OHC
Diesel, Direct injection
4334
120@3200
285@1800
19

4JB1
4 Cylinders in
line OHC
Diesel, Direct injection
2771
80@3600
175@2000
17.8

 52٠٠كجم
 16٧٠كجم
 25٠٠كجم
 4٠٠٠كجم
 ٧5لتر
PR 12 - 15 - 7
 12ڤولت  5٠ -أمپير
 5سرعات
پاور

 ٧٠٠٠كجم
 231٠كجم
 31٠٠كجم
 5٠٠٠كجم
 155لتر
PR 14 - 16 - 7٫50
 24ڤولت  5٠ -أمپير
 5سرعات
پاور
طنابير هيدروليكي مزدوج التأثير
يعمل بنظام السرفو مع فرملة العادم
سوست ورقية من صلب سبائكي

 ٨٠٠٠كجم
 2445كجم
 31٠٠كجم
 66٠٠كجم
 155لتر
PR 14 - 16 - 7٫50
 24ڤولت  5٠ -أمپير
 5سرعات
پاور

 ٧5٠٠كجم
 25٨5كجم
 31٠٠كجم
 66٠٠كجم
 1٠٠لتر
PR 14 - 16 - 7٫50
 24ڤولت  5٠ -أمپير
 5سرعات
پاور

7500
2585
3100
6600
100
7.50-16-14PR
24V-50A
5-Speed
Power

الفرامل (أمامي  -خلفي)
نظام التعليق (أمامي  -خلفي)

نظام المساعدين (أمامي  -خلفي)
اكصدام خلفى
كابينة مفردة
زجاج كهربي
غلق مركزي لألبواب
تكييف هواء
راديو SD / Bluetooth / AUX / USB + CD
 2 +سماعة

األبعــاد (مم)

الطول الكلي (*)
العرض الكلي (*)
االرتفاع الكلي (*)
قاعدة العجالت
المسافة بين العجل األمامي
المسافة بين العجل الخلفي
نصف قطر الدوران
(*) كابينة وشاسيه

•

هيدروليكي  -مزدوج األداء  -تلسكوبي

•

•

قالب

قالب

قالب

 46٧٠مم
 1695مم
 212٠مم
 246٠مم
 13٨5مم
 1425مم
 51٠٠مم

 5955مم
 1995مم
 222٠مم
 3365مم
 1665مم
 1525مم
 62٧٠مم

 ٧32٠مم
 1995مم
 225٠مم
 41٧٠مم
 1665مم
 165٠مم
 ٧61٠مم

•
قالب
•
•

•
Tiltable
•
•

•

•

 59٨5مم
 1995مم
 22٧5مم
 3365مم
 16٨٠مم
 165٠مم
 62٨٠مم

5985
1995
2275
3365
1680
1650
6280

O

8000
2445
3100
6600
155
7.50-16-14PR
24V-50A
5-Speed
Power

•

7000
2310
3100
5000
155
7.50-16-14PR
24V-50A
5-Speed
Power
Drum, Hydraulic dual circuit.
Vacuum servo & exhaust brake
Alloy steel tapered leaf springs
Hydraulic double acting telescopic type

Tiltable

•

Tiltable

5200
1670
2500
4000
75
7.00-15-12PR
12V-50A
5-Speed
Power

7320
1995
2250
4175
1665
1650
7610

Engine model
Engine type

Fuel system
)Displacement (cc
)Max. power (PS@rpm
)Max. torque (N.m@rpm
Compression ratio

CAPACITIES & SPECIFICATIONS

GVW kg
)*(Curb weight kg
Front axle capacity kg
Rear axle capacity kg
Fuel tank - capacity L
Tyre size
Alternator
Manual transmission
Power steering
)Brakes (Front / Rear

•

Tiltable

O

5955
1995
2220
3365
1665
1525
6270

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ENGINE

4670
1695
2120
2460
1385
1425
5100

األلوان الخارجية

)Suspension type (Front / Rear
)Shock absorbers (Front / Rear
Rear Bumper
Single Cab
Power Windows
Central Lock
)Air Conditioning (Optional
Radio CD + USB / AUX / Bluetooth / SD
+ 2 Speakers

)DIMENSIONS (MM
)*( Overall length
)*( Overall width
)*( Overall height
Wheel base
Front tread
Rear tread
Min. turning radius
(*) Cab. & Chassis

EXTERIOR COLORS
أبيضWhite /

Available only in 7500 & 7000

أخضرGreen /

Available only in 7500 & 7000

أحمرRed /

أفضل التجهيزات التي تناسب مختلف االحتياجات
A Truck for Every Application - The N-Series can be modified to meet the specialized needs of business requirements

ROAD SWEEPER

CESSPIT EMPTIER

REFRIGERATED VAN

CRANE/CARGO

اﻟﭽﺎﻣﺒﻮ ٥٠٠٠

اﻟﺤﻤﻮﻟــــــــــــــــــﺔ  ٢٫٥ :ﻃﻦ
اﻟﻤﺤــــــــــــــــــﺮك  ٢٫٨ :ﻟﺘﺮ
اﻟﻌــــــــــــــــــــــــﺰم ٨٠ :
ﻗـﻮة اﻟﺤﺼـــــﺎن  ١٧٥ :ﻧﻴﻮﺗﻦ.ﻣﺘﺮ
أﺑﻌﺎد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ
ﻃـــــــــــــــــــــــــﻮل  ٣١٥٠ :ﻣﻢ
ﻋـــــــــــــــــــــــﺮض  ١٩٠٠ :ﻣﻢ
أرﺗﻔـــــــــــــــــــــــﺎع  ٤٢٠ :ﻣﻢ

اﻟﭽﺎﻣﺒﻮ ٧٠٠٠

اﻟﺤﻤﻮﻟــــــــــــــــــﺔ  ٤ :ﻃﻦ
اﻟﻤﺤــــــــــــــــــﺮك  ٤٫٣ :ﻟﺘﺮ
اﻟﻌــــــــــــــــــــــــﺰم ١٢٠ :
ﻗـﻮة اﻟﺤﺼـــــﺎن  ٢٨٥ :ﻧﻴﻮﺗﻦ.ﻣﺘﺮ
أﺑﻌﺎد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ
ﻃـــــــــــــــــــــــــﻮل  ٤٣٥٠ :ﻣﻢ
ﻋـــــــــــــــــــــــﺮض  ٢٠٧٠ :ﻣﻢ
أرﺗﻔـــــــــــــــــــــــﺎع  ٤٢٠ :ﻣﻢ

DUMP

EARTH AUGER

TANKER

REFUSE TRUCK

اﻟﭽﺎﻣﺒﻮ ٧٥٠٠
Dual

اﻟﭽﺎﻣﺒﻮ ٨٠٠٠
Dual

إن احتفاظ شيڤروليه الچامبو بمركز الصدارة بين كافة سيارات النقل المتوسطة الحمولة في
شــكال وموضوع ًا ،ولكن يعود
مصــر والعالــم ،ال يعود فقط للتطوير المســتمر في موديالتها
ً
أيض ًا لنجاحها في اجتياز أقسى اختبارات الخدمة الشاقة على أرض الواقع ،لهذا فأصبح امتالك
إحــدى ســيارات شــيڤروليه الچامبــو هو نوع من االســتثمار الــذي يحقق أعلــى ربحية ،فبفضل
قــوة المحرك األســطورية تحصــل على أقصى أداء ،وبفضل الصيانة الســهلة تخفض تكاليف
اإلصالح ألدنى حد  .إن الســيارة شــيڤروليه الچامبو بشــكلها الجديد المعدل توحي لك بالقوة
والصالبة ،كما أن كابينتها أصبحت أكثر اتساع ًا ،أما حموالتها فهي تتراوح بين  2.5و  5طن.

VEHICLE TRANSPORTER

WRECKER
اﻟﺤﻤﻮﻟــــــــــــــــــﺔ  ٤٫٥ :ﻃﻦ
اﻟﻤﺤــــــــــــــــــﺮك  ٤٫٥ :ﻟﺘﺮ
اﻟﻌــــــــــــــــــــــــﺰم ١٢١ :
ﻗـﻮة اﻟﺤﺼـــــﺎن  ٣٠٤ :ﻧﻴﻮﺗﻦ.ﻣﺘﺮ
أﺑﻌﺎد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ
ﻃـــــــــــــــــــــــــﻮل  ٥٠٠٠ :ﻣﻢ
ﻋـــــــــــــــــــــــﺮض  ٢٠٧٠ :ﻣﻢ
أرﺗﻔـــــــــــــــــــــــﺎع  ٤٢٠ :ﻣﻢ
اﻟﺤﻤﻮﻟــــــــــــــــــﺔ  ٥ :ﻃﻦ
اﻟﻤﺤــــــــــــــــــﺮك  ٤٫٦ :ﻟﺘﺮ
اﻟﻌــــــــــــــــــــــــﺰم ١٢١ :
ﻗـﻮة اﻟﺤﺼـــــﺎن  ٣٠٤ :ﻧﻴﻮﺗﻦ.ﻣﺘﺮ
أﺑﻌﺎد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ
ﻃـــــــــــــــــــــــــﻮل  ٥٧٠٠ :ﻣﻢ
ﻋـــــــــــــــــــــــﺮض  ٢٠٧٠ :ﻣﻢ
أرﺗﻔـــــــــــــــــــــــﺎع  ٤٢٠ :ﻣﻢ

POWER TAILGATE

AERIAL PLATFORM

Dual

Dual

The Chevrolet N-Series is the world’s light commercial
truck leader. Businesses that understand the importance of
dependable and cost-effective operations know they can rely
on the legendary power and easy maintenance of Chevrolet.
The look of the Chevrolet Jumbo with its strength, durability,
and load capacity that ranges from 2.5- 5 tons is unmatched.

.شامال قدر اإلمكان ولكن قد يطرأ على بعض المعلومات الواردة فيه بعض التعديل منذ تاريخ طباعتها ولهذا تحتفظ شركة المنصور بكافة الحقوق في إدخال أي تعديل دون سابق إنذار سواء كان ذلك بخصوص التجهيزات أو المواصفات
لقد بذلنا كل ما في وسعنا لجعل هذا الكتيب
ً
We have tried to make this brochure as accurate as possible. However, since the time of printing, some of the information you find here may have changed. Al Mansour reserves the right to make changes at any time, without notice, in materials, equipment, specification, option packages and model availability.
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