ใหม ! อีซูซุดีแมคซ ไฮแลนเดอร รุนพิเศษ! สเทลธ

ปกอัพ 2 ประตู

โปรดศึกษารายละเอียดรุนรถยนต และอุปกรณจาก QR Code ดานหลัง

ใหม ! อีซูซุดีแมคซ ไฮแลนเดอร รุนพิเศษ! สเทลธ

ปกอัพ 2 ประตู
ใหม! อีซูซุดีแมคซ บลูเพาเวอร ปกอัพ 2 ประตู สเทลธ

ทะยานเหนือชั�น ดุดันทุกการใชงานขั�นสุด

ยกระดับความดุดนั ใหถงึ ขีดสุด ใหม! อีซซู ด
ุ แี มคซ บลูเพาเวอร ปกอัพ 2 ประตู รุน พ�เศษ! สเทลธ ยอดนวัตกรรมปกอัพพันธุด
 ุ ทีพ
่ รอมพาคุณทะยานไปขางหนา
อยางเหนือชัน� เทดด
ุ นั ทุกมุมมอง กับชุดแตงดีไซดใหม! STEALTH BLACK PACKAGE สปอรตโดดเดนเต็มพ�กัด ทรงพลังทุกองศาจากภายนอกจรดภายใน
ตอบรับทุกการใชงานขั�นสุด

ดุดันเหนือชั้น ล้ำสมัยทุกฟงกชั่น กับหองโดยสาร
สปอรต หรูหรา ทุกรายละเอียด ในรุนพิเศษ! STEALTH
ดุดัน ทรงพลังทุกองศา กับชุดแตง STEALTH BLACK PACKAGE
เท เขม สไตลสปอรต พรอมสยบทุกเสนทาง • ชุดแตงดี ไซน ใหม! STEALTH BLACK PACKAGE
ที่มาพรอมทั้งชุดกระจังหนาที่ทรงพลัง โฉบเฉี่ยวเราใจกับชุดแตงสเกิรตหนา โดดเดนดวยเสน Stealth Line
ดี ไซนตอเน�องรับกับไฟหนา และสเกิรตหนา สปอรตอีกระดับ กับกรอบไฟตัดหมอกสีดำ ทรงพลังทุกองศา
กับลออัลลอย ทูโทน ขนาด 18 นิ้ว และกันชนทายดี ไซน ใหม ดุดันเต็มมิติ ในรุนพิเศษ! STEALTH

• หองโดยสารดี ไซน ใหม! Stealth Black Package
ที่ออกแบบบรรยากาศในหองโดยสารทูโทน เท ล้ำสมัย
สไตลสปอรต ยกระดับความหรูหราดวยเบาะนั่งกึ่งหนังแทส ี ดำ
พรอมสัญลักษณ STEALTH ที่แผงขางประตู
โปรดศึกษารายละเอียดรุนรถยนต และอุปกรณจาก QR Code ดานหลัง

THE ULTIMATE

THE ULTIMATE

EXTERIOR

โปรดศึกษารายละเอียดรุนรถยนต และอุปกรณจาก QR Code ดานหลัง

INTERIOR

ขีดสุดแหงความสะดวกสบาย

ดีไซนภายในสุดหรู กวางสบาย โอโถงทุกมิติ สัมผัสความรูสึกใหม
ใหบรรยากาศการขับขี่สุนทรียยิ�งกวา พรอมฟงกชั�นใหมที่เหนือชั�น
ตอบทุกไลฟสไตลไดอยางลงตัว ทั�งชีวิตทำงาน และชีวิตสวนตัว

• หองโดยสารกวางขวาง สบายสุด ทั�งพ�้นที่เหนือศีรษะ พ�้นที่วางเทา และระยะหางระหวางไหลผูโดยสาร
พรอมความหรูหรา สะดวกสบายยิ�งขึ้น
• เบาะนั�งกึ่งหนังแทสีน�ำตาล นุมสบาย ใหความหรูหรามากยิ�งขึ้น
• เติมเต็มผิวสัมผัส Soft Touch บริเวณที่พักแขนขางประตู ฝาปดคอนโซลกลาง
คิ�วคอนโซลเหนือหนาปด และเหนือกลองเก็บของ พรอมสัญลักษณ D-MAX ที่คอนโซลหนา
• ชุดตกแตง Piano Black Style บริเวณคอลโซลกลาง แผงขางประตู และชองแอร สวยงามมีระดับ
• ชุดโครเมี่ยมประดับชองแอร ดีไซนเขากับมือจับประตูดานในเพ��มความหรูหรา
• ชอง USB ชารจไฟ ที่ดานหนา
• หนาปด Super Vision ดีไซนแบบ 3D Shape Point พรอมหนาจอ Color Display MID เทคโนโลยีลาสุด
อานงาย ชัดเจน พรอมฟงกชั�นที่ครบครัน
• พวงมาลัย Multifunction เพ��มความสะดวกสบายในการขับขี่
• ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ใหคุณสะดวกสบายขึ้น ทุกครั�งที่เดินทาง
• Push Start ระบบสตารทอัจฉริยะ สตารทเครื่องยนตเพ�ยงปลายนิ�ว พรอม Isuzu Genius Entry

ขีดสุดแหงดีไซน

โดดเดนเหนือระดับ อีซูซุดีแมคซ บลูเพาเวอร 2 ประตู…เททุกมิติ
ความเหนือชัน� ของนวัตกรรมปกอัพ ดีไซนภายนอกสุดล�ำโฉบเฉีย
่ ว
สไตลสปอรต ล�ำสมัยทุกรายละเอียด

• ไฟหนาดีไซน แบบ Bi-LED เทคโนโลยีสุดล�ำ ใหพ�้นที่ความสวางมากขึ้น
และใชพลังงานนอยลง สามารถปรับระดับสูงต่ำได 4 ระดับ
• Multifunctional Daylight แบบ Built-in เปนทั�งไฟสองสวางเวลากลางวัน
และไฟหรี่ีในเวลากลางคืน เติมเต็มความสวางยิ�งขึ้น สวยงาม ทันสมัย โฉบเฉี่ยวอีกระดับ
• กระจังหนาโครเมี่ยม ทรงพลังทุกเสนสาย เติมความเท และแข็งแกรงยิ�งขึ้น
• กรอบไฟตัดหมอกโครเมี่ยม เติมความสปอรต หรูหรา ใหเดนชัดยิ�งขึ้น
• บันไดขางดีไซนแบบชิ�นเดียว ทนทาน เพ��มลวดลายผิวสัมผัส ปองกันการลื่นไถล
พรอมแถบสีเงิน สวยงามลงตัวกับตัวรถ
• ลออัลลอยดีไซนลาสุด ขนาด 18 นิ�ว เท สปอรต โดดเดนมีระดับ
• ดานทายดีไซนเสนสายโฉบเฉี่ยว พรอม Built-in Spoiler บึกบึนเต็มอารมณสปอรต
• Muscular Fender โปงลอขึ้นรูปขนาดใหญ เททรงพลัง
• เสาอากาศแบบ Shark Fin เท ทันสมัย สไตลรถระดับหรู
• ชุดไฟทาย LED มั�นใจ ล�ำสมัยกวา

แนวคิดการดีไซน เพ�่อความสบายของผูใชงาน
ออกแบบโดยใหผูใชรถ เปนศูนยกลางเพ�่อการ
ใชงานงายสะดวกสบายและใชงานไดหลากหลายรูปแบบ

Raku Raku : Comfortable

Kantan : Easy
Anata Shidai : Up to you

ขีดสุดแหงระบบความบันเทิง ISUZU iCONNECT พรอม Built-in Navigator
• หนาจอสัมผัส ขนาดใหญ 8 นิ�ว ทันสมัย ใชงานงาย สะดวกยิ�งขึ้น ตอบสนองและทำงานไดอยางรวดเร็ว
• ระบบ Air Mirroring รองรับการเชื่อมตอแบบไรสาย กับสมารทโฟน* ผาน Wi-Fi Dongle
• ระบบนำทางพรอมแผนที่แบบ Built-in Navigator อุนใจทุกเสนทาง สะดวกสบายยิ�งขึ้น
• สามารถเลนไดทั�ง CD/DVD/MP3/WMA/AAC
• จุดเชื่อมตอ USB รองรับทั�ง เครื่องเลน MP3, Flash Drive และสมารทโฟน*

• กลองมองภาพดานหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in พรอมเสนกะระยะ Lane Guide
• ระบบ Bluetooth เชื่อมตอระบบโทรศัพท พรอมฟงกชั�น บลูทูธออดิโอ ฟงเพลงผานบลูทูธ
ISUZU SURROUND SOUND SYSTEM
• Roof Speaker ลำโพงพ�เศษบนเพดาน เพ��มมิติเสียงเติมเต็มสุนทรียภาพแหงความบันเทิง
เต็มอิ�มยิ�งขึ้นใหความรูสึกดั�งเครื่องเสียง ระดับ Hi–end
• ใหมิติเสียงสมจริงกระหึ่มรอบทิศทาง สูงสุดถึง 6 ลำโพง *เฉพาะรุนที่รองรับ

อีซซู ดุ แี มคซ1.9 ดีดี ไอ
บลูเพาเวอร 2 ประตู สเทลธ
ชวงรอบเดินเบา
รอบ/นาที

อัตราสิ�นเปลือง
น�ำมันเชื้อเพลิง

การใชเบรก

การเหยียบคันเรง

ชวงลางออกแบบพ�เศษ ดวยระยะฐานลอ และชวงลอ
ทีก
่ วางสมดุลกับขนาดตัวรถ เพ�ม� ประสิทธิภาพการทรงตัวเกาะถนนยิ�งขึ้น

• จัดวางตำแหนงเครื่องยนตแบบ Semi-midship ชวยกระจายน�ำหนักใหสมดุลยิ�งขึ้น
• ชวงลางหนาแบบอิสระปกนก 2 ชั�น พรอมคอยลสปริง
• แหนบหลังยาวพ�เศษแบบ Long Span นุมนวล เกาะถนน*
• ออกแบบตำแหนงที่นั�งใหผูขับขี่เปนหนึ่งเดียวกับรถ ใหความมั�นใจในทุกการขับขี่
*ในรุนไฮแลนเดอร

3,095 มม.
ฐานลอยาวกวา

รอบเครื่องยนต

ชวงลอกวางกวา
1,570 มม.*

ISUZU INSIGHT

อีซูซุอินไซท เทคโนโลยีวิเคราะหพฤติกรรมการขับขี่
หนึ่งเดียวแหงวงการปกอัพ ชวยแนะนำใหผูขับสามารถ
พัฒนาการขับขี่ของตนเอง ทั�งดานความประหยัดน�ำมัน
และความปลอดภัยไดเต็มศักยภาพยิ�งขึ้น

แหนบหลังแบบยาวพ�เศษ
ตำแหนงเครื่องยนตเยื้องหลังเพลาหนา

ใหคุณใชชีวิตไดมากกวา พรอมขุมพลังขับเคลื่อนชีวิตคุณ ใหเหนือระดับ
ผสานฟงกชั�นใหมที่ล�ำสมัย เพ�่อการใชงานที่ลงตัว พาคุณกาวไปสูความสำเร็จที่เหนือกวา

THE ULTIMATE

POWER &
PERFORMANCE

อีซูซุ 3.0 ดีดี ไอ บลูเพาเวอร

อีกหนึ่งทางเลือก สำหรับผูที่ตองการกำลังสูงเปนพ�เศษ

ขีดสุดแหงพลัง และสมรรถนะ

เครื่องยนต อีซูซุ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร รุน 4JJ1-TCX ขนาด 3,000 ซีซี
กำลังสูงสุด 177 แรงมา ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 380 นิวตัน-เมตร
ที่ 1,800-2,800 รอบ/นาที

ปรากฏการณค
 วามแรง ขุมพลัง 1.9 ดีดไี อ บลูเพาเวอร
นวัตกรรมเปลีย
่ นโลก

!

ม
ห
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เกียรอ ังบรรทุกสูง
พล

****

เครื่องยนตรุน RZ4E-TC ขนาด 1,900 ซีซี กำลังสูงสุด 150 แรงมา
ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร
ที่ 1,800 - 2,600 รอบ/นาที
• หองเผาไหมแบบโคลธอยด-เคิรฟ (Clothoid Curve Combustion Chamber) เพ��มสมรรถนะ
และความประหยัดน�ำมันสุด
• ทอรวมไอดีแบบ Free Flow ออกแบบใหอากาศไหลเขาหองเผาไหม ไดอยางมีประสิทธิภาพ
• กระเดื่องกดวาลวแบบลูกกลิ�ง (Roller Rocker Arm) พรอมระบบปรับตั�งระยะวาลวอัตโนมัติ
(Hydraulic Lash Adjuster) รักษาระยะหางของวาลวใหเหมาะสมตลอดเวลาเพ�่อประสิทธิภาพ
การเผาไหม และลดคาบำรุงรักษา
• ลูกสูบออกแบบเยื้องศูนย พรอมเคลือบสารพ�เศษ Graphite Coating และประกับกานสูบแบบ
High Strength Fracture Split ลดการขยับตัวของประกับกานสูบ ชวยลดแรงเสียดทานไดดีเยี่ยม
• สายพานเครื่องแบบเสนเดียว Single Engine Belt พรอมระบบปรับตั�งความตึงสายอัตโนมัติ
ชวยลดแรงเสียดทาน บำรุงรักษางายขึ้น
• ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวดวยเฟ�อง และโซ (Timing Gear and Chain) พรอมระบบปรับ
ความตึงโซอัตโนมัติ ทนทานสุด
• ชองกักเก็บน�ำมันเครื่อง Oil Galleries บริเวณเสื้อสูบ, Roller Rocker Arm และ Timing Gear
ชวยลดการสึกหรอไดดีเยี่ยม
• ระบบฉีดจายน�ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง Multi-injection ชวยใหประสิทธิภาพในการเผาไหมดียิ�งขึ้น
• กรองน�ำมันเครื่อง แบบเปลี่ยนไส ได ชวยลดคาใชจายในการบำรุงรักษา

พล

ระบบสงกำลัง ตอบรับทุกการใชงาน พรอมความทนทาน สงถายกำลังไดเต็มประสิทธิภาพ

เครื่องยนต 1,900 ซีซี
ใหสมรรถนะเหนือชั�น

พรอมเปนมิตรกับสิ�งแวดลอม
โปรดศึกษารายละเอียดรุนรถยนต และอุปกรณจาก QR Code ดานหลัง

• เกียรอัตโนมัติ 6 สปด

ถายทอดจังหวะการเปลี่ยนเกียรนุมนวล
ราบรื่น พรอมโหมดการขับขี่แบบสปอรต
Rev Tronic สามารถเลือกเปลี่ยนเกียรได
แบบเกียรธรรมดา แมนยำ และตอบสนอง
ไดรวดเร็ว พรอมโอเวอรไดรฟ 2 ตำแหนง
ที่เกียร 5 และ 6

• เกียรธรรมดา 6 สปด

มี 2 รุน อัตราทดใหม! ในรุน Spacecab
1.9 Ddi S ใหกำลังฉุดลาก สูงยิ�งขึ้น
ออกตัวดีแมบรรทุกหนัก ปลายแรง
เรงเเซง ไดทนั ใจ พรอมความประหยัดสุด
ดวยเกียร โอเวอรไดรฟถึง 2 ตำแหนง
คือ เกียร 5 และ 6 ในรุนเครื่องยนต
อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร

• เกียรธรรมดา 5 สปด

ถายทอดพลังสูงสุดใหอตั ราทดเกียรตอ เนือ่ ง
สงพลังไดเต็มประสิทธิภาพ ทนทานเหนือชั�น
สำหรับการใชงานทุกรูปแบบในรุน เครือ่ งยนต
อีซูซุ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร

• GENIUS SPORT SHIFT
ไฟบอกตำแหนงเกียรและแจงเตือน
ใหเปลีย
่ นเกียร ในรอบและความเร็ว
ที่เหมาะสม ในรุนเกียรธรรมดา
เพ��มประสิทธิภาพการประหยัด
น�ำมันสุด

THE ULTIMATE

SAFETY & DURABILITY
ขีดสุดแหงระบบความปลอดภัยและความทนทาน
SAFETY

ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปองกันกอนเกิดอุบัติเหตุ

เติมเต็มความสมบูรณแบบแหงการเดินทางกับระบบความปลอดภัยของ
อีซูซุดีแมคซ

ระบบความปลอดภัยล�ำสมัย มั�นใจทุกการขับขี่ พรอมความทนทาน
เต็มขั�นตามแบบฉบับอีซูซุ

• ใหม! BOS (Brake Override System) ระบบลดกำลังเครื่องยนตเพ�่อชวยเบรก
(เฉพาะรุนเกียรอัตโนมัติ)
• HDC (Hill Descent Control) ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
• HSA (Hill Start Assist) ระบบชวยออกตัวบนทางลาดชัน
• Multifunctional Daylight แบบ Built-in เปนทัง� ไฟสองสวางเวลากลางวัน
และไฟหรีใ่ นเวลากลางคืน เพ��มทัศนวิสัยใหแกผูรวมทาง
• หมอลมเบรกขนาดใหญพ�เศษ พรอม Tied-bar เพ��มความมั�นใจในการเบรก
• ABS (Anti-lock Brake System) ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส
• EBD (Electronic Brake-force Distribution) ระบบกระจายแรงเบรก
• BA (Brake Assist) ระบบเพ��มแรงเบรกอัตโนมัติ ชวยลดระยะการเบรก เมื่อเบรกกะทันหัน
• ESC (Electronic Stability Control) ระบบควบคุมการทรงตัว
• TCS (Traction Control System) ระบบปองกันลอหมุนฟรีขณะออกตัว
• กลองมองภาพขณะถอยจอด แบบ Built-in พรอมเสนกะระยะ Lane Guide
• Auto Door-lock ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อรถวิ�งถึงความเร็วประมาณ 20-25 กม./ชม.
• Window Jam Protection ระบบปองกันกระจกหนีบ ดานคนขับ

PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกปองขณะเกิดอุบัติเหตุ
• High Tensile Strength Steel โครงสรางตัวถังแบบเหล็กกลา เเข็งแกรง ดูดซับแรงกระแทก
ภายในหองโดยสารไดดี
• Dual SRS Airbags & Pretensioner with Load Limiter Safety Belt แอรแบคคูหนา
ทำงานรวมกับเข็มขัดนิรภัยคูหนา พรอมระบบดึงกลับ และผอนแรงอัตโนมัติ
• แกนพวงมาลัย และแปนเบรกแบบยุบตัวได

DURABILITY

ขีดสุดเทคโนโลยีแหงความทนทาน ตามแบบฉบับอีซูซุ ลดคาใชจาย บำรุงรักษางาย
แข็งแกรง ทนทาน คุมคาสุด

• โครงสรางหัวเกง และโครงสรางกระบะทายแบบชิ�นเดียว แข็งแกรง
ลดโอกาสการเกิดสนิม
• แชสซีสขนาดใหญ แข็งแกรงสุด
• Timing Gear & Chain ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวดวยเฟ�องและโซ
พรอมระบบปรับความตึงโซอัตโนมัติ* ทนทานสุด
• เสื้อสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำดวยคลื่นความถี่สูง เอกลักษณ
เฉพาะอีซูซุ ทนทานสุด
• หัวฉีดเคลือบสารพ�เศษ* เพ��มความเเข็งแกรง ทนทานสุด
• Oil Galleries* ชองกักเก็บน�ำมันเครื่อง และ Shower Spray* ที่ฝาครอบวาลว
ปกปองเครื่องยนตไดทันทีตั�งแตสตารท ยืดอายุการใชงาน ชวยลดการสึกหรอไดดีเยี่ยม
• กระเดื่องกดวาลวแบบลูกกลิ�ง Roller Rocker Arm พรอมระบบปรับตั�ง
ระยะวาลวอัตโนมัติ* (Hydraulic Lash Adjuster) ลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต
• ระบบหลอเย็นน�ำมันเครื่อง ชวยลดอุณหภูมิน�ำมันเครื่อง เพ��มประสิทธิภาพการหลอลื่น
และระบายความรอนของเครื่องยนต
• ระบบโพรงน�ำระบายความรอน แบบแยกเฉพาะสูบ* ใหน�ำไหลแนวขวาง
ผานทุกกระบอกสูบ เพ��มประสิทธิภาพการระบายความรอน ชวยยืดอายุการใชงาน
• ทอรวมไอเสียเพ��มสวนผสมของสาร Molybdenum* ทนความรอนไดสูงกวา
ชวยยืดอายุการใชงานไดยาวนานกวา
*เฉพาะเครื่อง 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร

HSA และ HDC มีอยู ในรุนที่มี ESC

โปรดศึกษารายละเอียดรุนรถยนต และอุปกรณจาก QR Code ดานหลัง

ISUZU MAX WARRANTY รับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม.
พรอมการตรวจเช็กฟรีตามระยะที่กำหนด และใบรายงานอีซูซุอินไซท
มากสุดถึง 5 ครั�ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)

LINE UP ขีดสุดแหงสไตล

ใหม ! อีซูซุดีแมคซ ไฮแลนเดอร รุนพิเศษ! สเทลธ

A/T

น�ำเงินโพลีนีเชียน

M/T

เงินเซอรแมท

ปกอัพ 2 ประตู

ดำออสเตรเลียนโคล

รุน

บรอนซเงินอารกติก

ระบบ
สงกำลัง

ขาวไซบีเรียน

ตอบครบทุกความตองการกับไลฟสไตล ที่หลากหลายยิ�งกวา

HI LANDER
1.9 Ddi L
1.9 Ddi Z
1.9 Ddi DVD
1.9 Ddi Z- Prestige
3.0 Ddi Z- Prestige

SPACECAB*
1.9 Ddi S
1.9 Ddi L
1.9 Ddi Z

*i6jo ABS มี 2 สีใหเลือก

HI LANDER STEALTH 2 ประตู
ดำออสเตรเลียนโคล
Australian Coal Black

น�ำเงินโพลีนีเชียน
Polynesian Blue

เงินเซอรแมท

Zermatt Silver

1.9 Ddi Z DVD
1.9 Ddi Z - Prestige
3.0 Ddi

ขาวมุกเอเวอเรสต
Everest Pearl White

ดำออสเตรเลียนโคล

Australian Coal Black

บรอนซเงินอารกติก
Arctic Silver

ขาวไซบีเรียน

Siberian White

ดำออสเตรเลียนโคล*
Australian Coal Black
* ยกเวนรุน S และ L-ABS

บรอนซเงินอารกติก
Arctic Silver

ขาวไซบีเรียน

Siberian White

ศึกษารายละเอียดเพ��มเติม
โปรดสแกน QR Code

หมายเหตุ
• รายละเอียดตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา
• สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกตางจากสีจริงเนื่องจากการพ�มพ
• อุปกรณมาตรฐานไมรวมอุปกรณตกแตงเสริม
• กอนใชงานโปรดศึกษาเงื่อนไข และวิธีการใชงานจาก
คูมือการใชรถโดยละเอียดเพ�่อความปลอดภัย
และประสิทธิภาพในการใชงาน

