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EXTERIOR COLORS

SPECIFICATIONS

Red Green White

المــواصـفـــات

األلوان الخارجية

چــــامـبـ Jumbo 7500 ـــو ٧٥٠٠
المواصفات الفنية

المحـرك
4HG1موديل المحرك
٤ سلندر خط واحد / كامة مفردة علويةنوع المحرك
ديزل - حقن مباشرنظام الوقود

٤٥٧٠السعة (سم٣)
١٢١ عند ٣٢٠٠القدرة القصوى (حصان - معدل الدوران)

٣٠٤ عند ١٦٠٠العزم األقصى (نيوتن.متر - معدل الدوران)
١٩.١نسبة االنضغاط

المواصفـات
٧٥٠٠وزن السيارة بكامل الحمولة (كجم)

٢٥٨٥وزن السيارة فارغة (*) (كجم)
٣١٠٠سعة المحور األمامي (كجم)
٦٦٠٠سعة المحور الخلفي (كجم)

١٠٠سعة خزان الوقود (لتر)
٧٫٥٠ - ١٦ - ١٤ PRمقاس اإلطارات

 ●راديو SD / AUX / USB + CD +٢ سماعة
 ●زجاج كهربي
 ●أقفال كهربية
 Οتكييف هواء

٢٤ ڤولت - ٥٠ أمپيرالدينامو
٥ سرعاتالفتيس يدوي
 ●پاور ستيرنج

 ●عجلة قيادة قابلة لإلمالة واإلنضغاط
اسطوانة وديسك مع سوست ضاغطةالدبرياچ

طنابير هيدروليكي مزدوج التأثير، يدعمها الماستر وفرملة العادمالفرامل (أمامي - خلفي)
فرملة اليد تعمل ميكانيكيًافرملة اليد

سوست ورقية من صلب سبائكينظام التعليق (أمامي - خلفي)
هيدروليكي - مزدوج  األداء - تلسكوبينظام المساعدين (أمامي - خلفي)

 ●واقي جانبي
 ●إكصدام خلفي

األبعـاد (مم)
٥٩٨٥الطول الكلي (*)
١٩٩٥العرض الكلي (*)
٢٢٧٠االرتفاع الكلي (*)
٣٣٦٥قاعدة العجالت

١٦٨٠المسافة بين العجل األمامي
١٦٥٠المسافة بين العجل الخلفي

٦٢٨٠نصف قطر الدوران
(*) كابينة وشاسيه

Model Jumbo 7500
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ENGINE
Engine model 4HG1
Engine type 4 Cylinders / in - line SOHC
Fuel system Diesel, Direct injection
Displacement (cc) 4570
Max. power (HP@rpm) 121@3200
Max. torque (N.m@rpm) 304@1600
Compression ratio 19.1
CAPACITIES & SPECIFICATIONS
GVW kg 7500
Curb weight kg (*) 2585
Front axle capacity kg 3100
Rear axle capacity kg 6600
Fuel tank - Capacity L 100 
Tire size 7.50-16-14PR
Radio CD + USB / AUX / SD + 2 speakers ● 
Power windows ● 
Power locks ● 
Air conditioning Ο 
Alternator 24V - 50A
Manual transmission 5 speed
Power steering ● 
Tilt telescopic steering wheel ● 
Clutch type Dry single plate with cushioning spring
Brakes (front / rear) Drum, Hydraulic dual circuit vacuum servo & Exhaust brake
Parking brake Mechanical operated parking brake
Suspension type (front / rear) Alloy steel tapered leaf springs
Shock absorbers (front / rear) Hydraulic double acting telescopic type
Side guard ● 
Rear bumper ● 
DIMENSIONS (MM)
Overall length (*) 5985
Overall width (*) 1995
Overall height (*) 2270
Wheel base 3365
Front tread 1680
Rear tread 1650
Min. turning radius 6280
(*) Cab. & Chassis

●  STANDARD Ο  OPTIONAL Οاساسي●  اختياري  



 NP 7500 تعتبر السيارة شيڤروليه الچامبو
هــي األولى فــي فئتها بالســوق المصري 
فقــط  ذلــك  يرجــع  وال  اإلطــالق،  علــى 
عشــرين  مــن  ألكثــر  المتواصــل  لنجاحهــا 
عامــًا أو النتشــارها فــي كافــة المجاالت، 
إنمــا الهتمام صانعيهــا بتطويرها في كل 
عام وإمدادها بتجهيــزات الرفاهية، كذلك 
تميزت هذه الســيارة بوجــود كابينة قالب 
ممــا يســهل مــن عمليــة الصيانــة، أيضــًا 

تطور محركها الذي يعطي أعلى قدرة على 
األداء بأقل معدالت استهالك الوقود .

ميــزة متفردة أخرى حققــت نجاحات لتلك 
السيارة في السوق، وهي إمكانية تطويع 
كابينة وشاسيه السيارة وتقفيل الصندوق 
الخلفي، لتحويل الســيارة إلى استخدامات 
عديــدة، ولذلــك نجد العديد من الشــركات 
الكبرى تعتمد في تكوين أسطول سياراتها 

على شيڤروليه الچامبو.

The Chevrolet Jumbo NP 7500 is 
considered a leader in its class in the 
Egyptian market. Not only because 
of it’s continuous success over the 
past 20 years, or its well known 
name among the Egyptian drivers, 
but also because of Chevrolets 
meticulousness and attention to 
the smallest details. Chevrolet has 
added many options to make the 
driving experience more comfortable 

and to make maintenance easier. 
The NP 7500 engine was modified 
to be extremely fuel efficient, while 
performing at outstanding levels. 
Another reason of the many reasons 
behind the Chevrolet Jumbo’s 
success and its admiration among 
major companies and businesses is 
the cabin and frame›s flexibility and 
agreeability to modification, allowing 
the car to have more uses than one.
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لقد بذلنا كل ما في وسعنا لجعل هذا الكتيب شامًال قدر اإلمكان ولكن قد يطرأ على بعض المعلومات الواردة فيه بعض التعديل منذ تاريخ طباعتها ولهذا تحتفظ شركة چنرال موتوز مصر بكافة الحقوق في إدخال أي تعديل دون سابق إنذار سواء كان ذلك بخصوص التجهيزات أو المواصفات
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. General Motors Egypt reserves the right to make changes at any time, without notice, in materials, equipment, specification, option packages and model availability.
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