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Extrémně zauJmE,
kdYŽ sE oBJEvÍ.



Extrémně využitelný.  

pro práci, volný čas a dobrodružství.  

Isuzu d-max přináší vždy maximální nasazení.





Jeden pick-up. všechny možnosti. 



udělá každou práci. nezkazí žádnou legraci. 

Jde svou cestou. každého oslní. nastupte!



nadchne. rozjeďte se za dobrodružstvím.  

odveze vás za hranice možností.







 oslní. všední den s ním vám přinese nevšední zážitky.



pracovitý. usnadní vám každou práci  

a ulehčí vaše těžké úkoly.

zavírání zadního víka, 
D-MAX single Cab.



Úchytné háky na vnější straně  
nákladní plochy, D-MAX single Cab.



Extrémně silný.  
Extrémně zatížitelný.

Projekční světlomety ve verzi  
(Custom)

Vnější zpětná zrcátka jsou elektricky  
ovladatelná a sklopná ke kabině  
(Custom)



silný výkon – každé zatížení je mu zábavou. Isuzu D-MAX se nevyhýbá žádné překážce. Také nejtěžší náklad doveze s jistotou a 
suverénně do cíle. O to vše se postará jeho odolná konstrukce a silný výkon. záviděníhodná hmotnost brzděného přívěsu až do 
3.000 kg a jeho velkorysá nákladová plocha z něj dělají genia transportu. Isuzu D-MAX zvládá všechny úkoly.

Vnější zpětná zrcátka 
jsou elektricky vyhřívaná 
(Custom)

Centrální střešní anténa 
(Custom)



Extrémně odolný.  
Extrémně robustní.

Osobitá spolehlivost: Isuzu D-MAX jako jeho předchůdci, má vysokou úroveň odolnosti a robustnost je jeho doménou. Jeho 
stabilní konstrukční systém ho dělá extrémně zatížitelným v každé situaci. Jeho robustní karoserie z galvanizované oceli se 
stará o jeho stabilitu. systém pohonu 4 kol, obratnost a jeho velká světlá výška slouží v těžkém terénu. Žádná překážka ho 
nezastaví. s třemi různými kabinami se dokáže přizpůsobit každému individuálnímu přání.

D-MAX Double Cab, 3.0 Custom,  
nosič kol jako příslušenství



Plastová vana nákladního prostoru  
jako příslušenství



Extrémně elegantní. 
Extrémně komfortní.

D -MAX Double Cab, 3.0 Automatic, Custom



Již z venku vypadá velice dobře, ale teprve při pohledu dovnitř přesvědčí Isuzu D-MAX prvotřídním designem. Moderní kom-
fort, elegance, oslovující design a uvědomělý styl spoluvytvářejí vybavenost kabiny. Přehledné a funkční instrumenty a vysoce 
kvalitní materiály nabízejí exkluzivní prostředí. Prvotřídní zpracování a cit k detailu dělají každou jízdu životním zážitkem. 
Prostorná kabina nabízí hodně místa a splňuje všechny požadavky. Isuzu D-MAX otevírá dveře novému extrémně komfort-
nímu stylu vozů pick-up.

Navigace jako příslušenství,  
přístrojová deska (Custom)

Vybavení (Custom)

Klíč s dálkovým ovládáním 
(Custom)

Vybavení (Custom)



Extrémně silný. 
Extrémně dynamický.

maximální boční náklon 49°světlá výška mezi nápravami  
255 – 265 mm, 

bezpečnostní rezervy mezi On- a Offroad

výkon / průběh točivého momentu
motor 2.5 litr / 100 kW (136k) 
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výkon / průběh točivého momentu
motor 3.0 litr / 120 kW (163k) ruční řazení 
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silák, který rád ukáže svaly: Isuzu D-MAX přesvědčí svojí dynamikou v každém detailu. Dva silné motory Euro 4 s vysokým 
točivým momentem, 2.5 litru 100 kW (136 k) a 3.0 litry 120 kW (163 k)*, nejmodernější Common Rail Turbo Diesel technologií, 
nízkou spotřebou a extrémní životností. Osloví vás klidný běh motoru, akcelerace a plynulá jízda i v případě těžkého  
terénu. Isuzu D-MAX – vychutnejte si jeho sílu.

* spotřeba a hodnoty CO2 jsou uvedené v technických datech vozu.

maximální stoupání 55° 

maximální hloubka brodění 400 mm  nájezdový úhel vzadu  21,3° – 26,2° 
nájezdový úhel vpředu 28,1° – 34,6°



Extrémně všestranný.  
Extrémně jistý.

Výrazný znak individuality: Isuzu D-MAX nabízí neomezené možnosti pro práci, volný čas a váš životní styl. Důkazem jeho 
vyjímečné funkčnosti je kombinace robustnosti, síly, elegance, dynamiky a oslňující jízdní vlastnosti. ABs a EBD, nastavitelné 
tříbodové pásy, airbagy a bezpečnostní dveřní výplně splňují vysoký standard aktivní a pasivní bezpečnosti. K tomu patří také 
speciální projekční světlomety, které zajišťují za tmy optimální viditelnost.

D-MAX Double Cab, 3.0, Custom



Přístrojová deska 
(Custom)

Mlhová světla 
(Custom)

Projekční světlomety
(Custom)



d-max modelová nabídka.

single Cab

Jersey
(Basic)

 Raschel
(Custom)

space Cab

Double Cab



d-max nabídka barev.

zenith Blue met.Tornado Red mica Highland Green mica

Iceberg Blue met.Royal Gray met. Imperial Blond met.

Alpine White Black sapphire mica sterling silver met.



Extrémně tEstovaný.
Vozy Isuzu jsou již ve výrobě testovány v nejpřísnějších zkušebních podmínkách. Isuzu dává prostřednictvím 
svých partnerů a prodejců na vozy D-MAX 3 letou záruku, maximálně však do ujetí 100.000 km. Dále Isuzu 
poskytuje 6 letou záruku na prorezivění karoserie (zevnitř na povrch). Všechny originální náhradní díly prodané 
partnerem Isuzu jsou kryty 2 letou zárukou, která je nezávislá na stavu km v době koupě, nebo zabudování 
dílu do vozu v autorizovaném servisu Isuzu.

Extrémně zkušEný.
Isuzu se již desetiletí počítá k renomovaným a úspěšným výrobcům pickupů a současně patří k průkopníkům 

ve vývoji moderní dieselové technologie. Tyto zkušenosti jsou využité i v novém Isuzu D-MAX. Těšte se z techno-

logie, která vás bude fascinovat. Vychutnejte si extrémní spolehlivost a nezapomenutelný požitek z jízdy.

Extrémně cEnově dostupný.
Požitek z jízdy začíná flexibilním financováním a možností výhodného leasingu. Pro Isuzu D-MAX vám nabízíme 

ve spolupráci s naším finančním partnerem atraktivní podmínky pro individuální leasing, financování a nabídky 

pojištění. Informujte se přímo u vašeho Isuzu partnera.

Všechny údaje a vyobrazení v prospektu jsou orientační. Isuzu si vyhrazuje právo na změny karoserie, konstrukce, materiálu, techniky a vybavení dodávaných vozidel 
vzhledem k údajům a vyobrazení v prospektu, ale jen do míry která nesníží vzhled a hodnotu užívání dodávaných vozidel. Některá vyobrazení se mohou barevně lišit 
od aktuálních barev vozů a interierů. Tento prospekt může obsahovat vyobrazení a technické údaje, které nemusí být dostupné na českém trhu. Tisk, rozmnožování, 
překlad i tak jako jiné použití tohoto díla, nebo jeho částí nejsou dovoleny bez písemného souhlasu Isuzu Motors Limited. Isuzu si vyhrazuje právo na tiskové chyby, 
omyly a změny v tomto prospektu.

*mimo uzákoněné záruky

3 lEtá záruka  

do 100.000 km*

Váš partner Isuzu:
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