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LS PLUS (dupla kabin) Obsidian szürke (554) metálfényezéssel,
opopciciononálálisisan rendelhető tetősínnnnelel eellllátva

Gazdaságos, hatékony, megbízható és örökéletű. Az ISUZU, a világ egyik 
legnagyobb haszongépjármű gyártójaként a D-Max-ban egyesíti mindazt 
a tudást, amelyre a majd egy évszázados teherautó gyártás során szert 
tett. A kapcsolható összkerékhajtás, az erőteljes és takarékos dízelmotor, 
a kiemelkedő terhelhetőség és vontatási kapacitás nálunk hagyomány.

Az új ISUZU D-Max ízig-vérig japán pick-up, melynek minden részlete 
a precizitást és pontosságot hirdeti. Erő, stílus és technológia kü-
lönös összetétele, melyre bármilyen körülmények között számíthat. 
Úttalan utakon, hegyeken, völgyeken keresztül. Tegye próbára Ön is, 
nem fog csalódni.



LS PLUS Titanium ezüst (529) metálfényezéssel, 
opcionálisan rendelhető tetősínnel ellátva

Bemutatjuk az új és továbbfejlesztett ISUZU D-MAX-ot, mely az energi-
kus, kirobbanó vezetési élményt, valamint az ISUZU műszaki újdonságait 
ötvözi a friss, új megjelenésével. A D-MAX markáns és egyedi külse-
jét erősíti az agresszív kialakítású hűtőrács, a sportosabb vezetési él-
ményt adó, nagyobb és stílusos 18”-os könnyűfém keréktárcsák, az új és 

sportos, fényszórókba integrált LED nappali menetfény, valamint a kifi-
nomult és esztétikus raktér ajtó. Az új D-MAX-ot a sokoldalúság ihlette. 
Kiváló fogyasztási adatok jellemzik, ami mellett nem kell lemondani a 
teljesítményről sem. Első osztályú tartósság teszi teljessé a fejlődését, 
mellyel egy igazán modern gépjárművet kínál vezetőjének.

Az ISUZU D-MAX formaterveinek vázlatai

LS PLUS Titanium ezüst (529) metálfényezéssel,
gyári specifikáció szerint



Az 1916-ban alapított ISUZU MOTORS LIMITED a japán autógyártók közül a 
legrégebbi múltra tekint vissza és egy évszázad alatt a világ egyik legna-
gyobb haszongépjármû gyártójává lépett elô. A haszongépjármû és busz-
gyártás mellett az ISUZU korunk egyik legnagyobb dízelmotor gyártója, 
mely több mint 26 millió darab legyártott dízelmotorral büszkélkedhet. 

Az ISUZU dízel erôforrásait széles körben alkalmazzák a világ vezetô 
gépkocsi gyártó vállalatai, annak kiemelkedô teljesítménye és gazda-
ságossága miatt. A legendásan megbízható ISUZU dízelmotorokat nem 
csupán személyautókban, haszongépjármûvekben, de nagy teljesítményû 
munkagépekben, hajókban, valamint tengeralattjárókban is alkalmazzák.

Az ISUZU pick-up gyökerei 1963-ra nyúlnak vissza, mikor elôször gör-
dült le az ISUZU gyártósorairól a formabontó ötletek hadát felvonul-
tató ISUZU Wasp típusú pick-up. Az alapvetô koncepció, mely az elsô 
ISUZU pick-up megépítéséhez vezetett nem volt más, mint az erôsödô 
igény egy olyan minôségi, erôs haszongépjármû iránt, mely személya-
utós megjelenéssel és használhatósággal rendelkezik. A következô 

40 évben az ISUZU pick-upok egyre inkább tökélesedtek, fejlôdtek.  
Rátermettségüket mi sem mutatja jobban, mint az eddig értékesített, több 
mint 6 millió db ISUZU pick-up.
A tartós és üzemanyag takarékos D-Max a 2009-es Dakar Rallyn ver-
senytársait meglepve az összes dízel pick-up közül elsôként ért célba a 
rendkívül mostoha argentin és chilei terepviszonyok dacára.

SSSzzeellemmmmii és technológiai örrökksséééégggüüünnnkkkhhhhhöz hhívveen, az ISUZU a modddddddeern kkkkkkkkkkooooorban iiss útttörô.

50 évvnnyi méérnööki tudddáásss, ttaapppaassszzttaaalaaatttt,, kkutatás ééés ffejlesztés bbizzttoosssííítttttjjjjjjaaaa aazzz úújj IISUUZU D-Maxx minôôségétt éss megbbíízhhatttóságát.



1936-ban az ISUZU alkotta meg japán első hazai gyártású dízelmotorját 
(DA6), mely a folyamatos technológiai fejlesztésekkel, újításokkal és a 
26 millió dízel motor gyártásából adódó tapasztalattal teszi az ISUZU 
márkát a hatékony és minden körülményhez kitűnően alkalmazkodó 
motorok meghatározó nemzetközi vezetőjévé.
A kimagasló teljesítmény iránti elkötelezettséget mi sem mutatja jobban, 

mint a változó geometriájú turbófeltöltővel ellátott 120 kw-os (164 LE) 
RZ4E-TC motor. Az új fejlesztésű motor széles tartományban képes le-
adni maximális forgatónyomatékát,  így élvezetesebb a terepen való 
közlekedés, tökéletesebb a gyorsulás. Kompromisszumok nélkül képes 
akár 3,5 t vontatására is bármilyen körülmények között.
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LS PLUS (dupla kabin) Obsidian szürke (554) metálfényezéssel, 
opcionálisan rendelhető tetősínnel ellátva



LS PLUS (dupla kabin) Obsidian szürke (554) metálfényezéssel, 
opcionálisan rendelhető tetősínnel ellátva

Az automatilus szelephézag 
állítás legnagyobb előnye 
az, hogy nem igényel 
karbantartást

Karbantartásmentes acél 
vezérműlánc automata 
láncfeszítővel a hosszú 
élettartam miatt

Polimer bevonat a 
dugattyú szoknya részén, 
a hidegindításkori kopás 
csökkentése érdekében 

A világ egyik vezető haszongépjármű gyártójaként az ISUZU tudja, hogy 
a magas minőségű, jól megtervezett és tartós alkatrészek felhaszná-
lása elengedhetetlen az ISUZU D-MAX hosszú élettartamához. Az ISUZU 
kíméletlen, megalkuvást nem ismerő pick-up-jai a teherautóktól örökölt 
technológiákkal és funkciókkal épülnek. A D-MAX alváza a teherautók szi-
lárdságát és tartósságát nyújtja, magabiztosabb úttartást és egyensúlyt 

kölcsönöz minden körülmény között akár terhelt, akár üres állapotában is. 
Több millió kilométeres extrém és valós körülmények között elvégzett 
tesztek bizonyítják, hogy a motort, az alvázat és minden egyes alkatrészt 
kiváló mérnöki munkával, nagy odafigyeléssel terveztek. Egy teljes évszá-
zad tapasztalata teszi nyilvánvalóvá, hogy minden egyes ISUZU D-MAX egy 
ISUZU teherautó DNS-ével bír.



LS PLUS (dupla kabin) Obsidian szürke (554) metálfényezéssel, 
opcionálisan rendelhető tetősínnel ellátva

Ne tévessze meg a sportos külső, valamint a pazar beltér. A D-Max egy 
valódi igásló, ami bírja a kemény munkát. A kategória legnagyobb, 3,5 
tonnás vontatási kapacitása messze a mezőny fölé emeli az új D-Max-ot. 
Az 1 tonnás hasznos teherbírás, a 100km/h sebességig kapcsolható ösz-
szkerékhajtás segítségével bármilyen feladattal könnyedén megbirkózik. 

Az ISUZU D-Max kimagasló teherbírását a rendkívüli gondoskodással meg-
tervezett alváznak köszönheti, mely minden eddiginél szélesebb a növelt 
stabilitás érdekében, és hosszabb, a jobb kezelhetőség miatt. A megnövelt 
szelvényméretű hossztartók, valamint a speciális energiaelnyelő kialakítás 
révén az utasok biztonságban utazhatnak.



LS Plus modell belső tere

Az új ISUZU D-Max utaskabinjának tervezése még a legkülönlegesebb el-
várásoknak is megfelel. Az újonnan tervezett műszerfal a legmodernebb 
elektrolumineszcens kijelzőkkel felszerelve a magabiztosságot sugallja, és 
az új ergonomikus ülésekkel együtt új dimenzióba emeli az utasok kényelmét. 
Az ISUZU D-Max utaskabinjának elrendezését az esztétikai tervezés két 
egyszerű alapelvére építették: kényelem és kezelhetőség. Olyan felsze-
reltséggel, mint akár az express ablakemelő, elektromos, behajtható, fűt-
hető tükrök, a távirányítású központi zár, a multi-információs kijelzővel 

szerelt fedélzeti komputer, a kormányról vezérelhető audio rendszer, az 
elektromosan állítható vezetőülés, az első ülésfűtések biztosítják azt, hogy 
a megtett út kényelmes és balesetmentes legyen. A prémium audio vagy 
multimédiás rendszer, a térhatású hangszórók, az állítható kormány, a ma-
nuális vagy automata légkondicionáló, a bőr belső, a sebességtartó auto-
matika, a navigáció* mind az utasok és a vezető kényelmét szolgálják, hogy 
az utazás hosszú távon is élvezetes és pihentető legyen. A kabinban kizáró-
lag a kényelem és az alacsony zajszint az uralkodó.

*opcionálisan rendelhető utólagos kiegészítő

Kulcs nélküli ajtónyitás és 
indítás

A manuális légkondicionáló 
kezelőszerve

60/40 arányban osztott hátsó 
üléssor támlák és felhajtható 
ülőlap

Prémium, bőr belső 
Elektromosan állítható vezetőülés 
(LS Plus modellek esetén)

7” érintőképernyős multimédia 
fejegység (BT, SD, USB/AUX, iPod/
iPhone csatlakozó), 8 hangszóróval 
(LS Plus modellek esetén)

Kormányról vezérelhető 
audio rendszer

Tömérdek tároló hely, 
a praktikusság jegyében

8 hangszórós, térhatású 
audio rendszer – 2 hangszóró 
a tetőbe építve

Prémium audio rendszer (2 DIN, Bluetooth, MP3, CD, 
RDS, I-Pod és USB csatlakozó) LS modellek esetén

Elektrolumineszcens műszeregység, színes, 
multi-információs kijelzővel 
(LS-LS Plus modellek esetén)



„LS Plus”(dupla kabin) felszereltségű dupla kabinos modell Titanium ezüst színben (529)

Az ISUZU-nál a biztonság mindig fő szempont. Robosztus, időt álló meg-
jelenés, mégis stílusos és vonzó. Sportos külső, pazar belső tér. Ez az új 
ISUZU D-Max. Ahogyan az ISUZU haszongépjárműveket, úgy az új D-Max-ot 
is kemény munkára építették. A kapcsolható összkerékhajtás, valamint a 
kimagaslóan jó tereptulajdonságainak köszönhetően kevés olyan hely van, 
ahová az új ISUZU D-Max nem képes eljutni. Ha stílusos, kemény és bizton-
ságos munkaerőre van szüksége, az ISUZU D-Max a legjobb választás.  
Számtalan megoldás szolgálja a D-Max növelt biztonságát. Ilyen az alváz 
energiaelnyelő kialakítása, az utas- és vezetőoldali, valamint az oldal- 
és függöny légzsákok. Továbbá az aktív ütközésvédelem részét képezi a 

blokkolásgátló (ABS), a menetstabilzátor (ESC), a kipörgésgátló (TSC), lejt-
menet asszisztens (HDC), a hegymenet asszisztens (HSA), az elektronikus 
fékerő elosztó rendszer (EBD), a fékasszisztens (BA) mely minden ISUZU 
D-Max esetében alap felszereltség. A lejtmenet asszisztens segítségé-
vel bátran nézhet farkasszemet akár a legmeredekebb lejtővel is. A rend-
szer külön-külön fékezi a kerekeket, hogy a kívánt haladási sebességet 
megtartsa. Önnek csak a kormányzásra és az akadályokra kell figyelni. 
Gázadásra a rendszer automatikusan kiold. A D-Max hegymenet asszisz-
tens rendszerrel is ellátott, mely 2 másodpercig fenntartja a fékerőt, azu-
tán, hogy a fékpedál felengedésre került.

LED hátsó lámpa a 
tökéletes láthatóságért

6 légzsák. Vezető és uta-
soldali-, valamint függöny- 
és oldallégzsák, az utasok 
védelme érdekében

Magas szilárdságú acélból 
készült utasfülke

Blokkolás gátló (ABS), 
Elektromos fékerő elosztó 
(EBD), Menetstabilizátor 
(ESC), Kipörgés gátló (TCS), 
Fék Asszisztens (BA) a 
stabil menettulajdonságok 
és a könnyű kezelhetőség 
érdekében

Vezető oldali elektromos 
ablakemelő becsípődés 
gátlóval, expressz le- és 
fel funkcióval

Projektoros fényszórók 
beépített LED nappali 
menetfénnyel



Nyújtott kabinos kivitel, hatalmas 
raktérrel és hátrafelé nyíló hátsó 
ajtókkal (integrált „B” oszlop)

100km/h-ig kapcsolható 
összkerékhajtás

Szimpla kabinos kivitel kiemelkedően nagy 
raktérrel

Első- és hátsó terepszögek, és maximális dőlési szög. 
(LS – LS Plus modellek 255/60 RT18-as kerekekkel)

A lenyűgöző ISUZU D-Max-ot igazán kemény bevetésekre tervezték. 
Nehéz rakomány, meredek lejtő, kemény terep. Ezek mind csak elvég-
zendő rutin feladatok. Ha egy olyan társra van szüksége, akire a legne-
hezebb körülmények között is számíthat, akkor az ISUZU D-Max az Ön 
számára a megfelelő választás.

Tudjuk, hogy nem hétköznapi életet él, ezért mi sem átlagosat gyártunk. 
A D-Max kiváló munkaeszköz, nem játékszer. Bármi is legyen a feladat, a 
D-Max partner, kolléga, igásló, üzletfél,  megbízható társ. Mi munkaesz-
közt kínálunk,  se többet, se kevesebbet. Egy nagyszerű pick-upot,  épített 
utakra, úttalan utakra, munkára, a mindennapokra.

„L” felszereltségű dupla kabinos modell Splash fehér színben (527)
„LS Plus” felszereltségű dupla kabinos modell Titanium ezüst színben (529)



Pillanatnyi és átlagos
fogyasztás kijelző

Nagynyomású közös 
nyomócsöves üzemanyag 
befecskendező rendszer

Felelősséggel egymásért és környezetünkért. Ezen alapelv jól fémjelzi min-
den ISUZU termék egyik legfontosabb fejlesztési sarokpontját, a környezet-
védelmet. Feltett célunk olyan járműveket és motorokat gyártani, melyek 
piacvezetők az üzemanyag takarékosság és károsanyag kibocsátás tekin-
tetében, ugyanakkor maximálisan illeszkednek felhasználóink igényeihez. 
A fenntartható fejlődés gyártási eljárásunk kialakításakor fontos szempont, 

ezért az ISUZU olyan termékeket gyárt, melyek életciklusuk alatt a gyár-
tástól az újrahasznosításig a lehető legkisebb mértékben terhelik környe-
zetünk ökoszisztémáját. Ezért gondoljuk kiemelkedően fontosnak olyan 
járművek gyártását, melyek hasznosságukból és hatékonyságukból mit 
sem veszítve, környezetkímélő módon szolgálják felhasználójukat.



Szimpla kabin „L” felszereltségű szint

Nyújtott kabin „LS” felszereltségi szint

Dupla kabin „L” felszereltségi szint

Nyújtott kabin „L” felszereltségi szint

Dupla kabin „LS-LS Plus” felszereltségi 
szint (LS oldalfellépő nélküli modell)

Splash fehér - 527

Nautilus kék mica - 521

Titanium ezüst metál -529

Tundra zöld mica -533Ash bézs metál - 541

Venetian piros mica - 546

Obsidian szürke metál - 554

Cosmic fekete mica - 523

Fjord kék metál - 545



WAE Kft.
2051 Biatorbágy, Budai út 16.
www.isuzu4x4.hu

Az Ön márkakereskedője:




