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ALL-NEW ISUZU D-MAX

FOR THE WHOLE WORLD
PICKUP
สู�อรรถรสแห�งการขับขี่ที่โลกรอคอย… อีซูซุดีแมคซ� 4 ประตู รุ�นใหม�หมด!                                                    

ยานยนต�เหนือระดับ ที่เกิดจากผลลัพธ�แห�งความพ�ถีพ�ถันในการขัดเกลาทุกรายละเอียด

บัญญัติสไตล�การใช�ชีวิตของคนรุ�นใหม� ด�วยดีไซน� เทคโนโลยี และความสะดวกสบาย 

ขั�นสูงสุดท่ีพร�อมตอบความสุขสำหรับคนทั�งโลก …เปล่ียนอารมณ�การขับข่ีให�สปอร�ตเร�าใจ

เปลี่ยนมุมมองให�ชีวิตล�ำสมัยก�อนใคร



ALL-NEW ISUZU D-MAX

FOR THE WHOLE WORLD
DESIGN

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

เป�ดดีไซน�ใหม�… กำหนดทิศทางแห�งยานยนต�อนาคต
อีซูซุดีแมคซ� 4 ประตู รุ�นใหม�หมด!                                                
บทพิสูจน�แห�งทฤษฎีการออกแบบแนวใหม� 
ผสานเทคโนโลยีอากาศพลศาสตร�ที่ใช�ออกแบบรถไฟหัวกระสุน 
…กำเนิดเป�นความโฉบเฉี่ยว พร�อมสมรรถนะ ความประหยัดน้ำมัน 
และสุนทรียภาพแห�งการขับขี่ที่โลกรอสัมผัส



โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

 Striking Front View ด�านหน�าถูกดีไซน�ให�ทุกสายตาจับจ�องตั้งแต�ไฟหน�าโปรเจคเตอร�แบบ Free-form 
 เกรี้ยวกราดดุดันราวดวงตาที่มุ�งมั่นพร�อมทะยานไปข�างหน�า มิติด�านหน�าสไตล� Cutting-edge ให�อารมณ�ที่ปราดเปรียว 
 พร�อมกระจังหน�าที่ทั้งแกร�งและหรูในเวลาเดียวกัน
 
 

สร�างแรงสัมผัสสุดเร�าใจสู�ทุกสายตา ด�วยรูปลักษณ�ดุดันแบบ Aggressive Form โดยใช�หลักการออกแบบ
3 Dimensional Structure เผยมัดกล�ามท่ีแฝงซึ่งพลัง และเส�นสายต�อเน่ืองรอบคัน ให�รถแลดูมีมิติในทุกระยะสายตา 
พร�อมความรู�สึกถึงการขับเคล่ือนไปข�างหน�าแม�หยุดน่ิง

AGGRESSIVE
ALL-NEW ISUZU D-MAX

 Sporty Side View ด�านข�างอารมณ�สปอร�ตร�อนแรงไม�ซ้ำใคร เผยมัดกล�ามที่แฝงซึ่งพลังผ�าน Muscular Fender* 
 โป�งล�อแบบขึ้นรูปขนาดใหญ� โดดเด�นด�วยเส�น Katana Line ดุจคมดาบซามูไรเป�นเอกลักษณ�เฉพาะตัว
 พร�อมมิติการออกแบบด�านข�างทรงลิ่มแบบ Wedge-shape ให�ความรู�สึกถึงการขับเคลื่อนไปข�างหน�าแม�หยุดนิ่ง
 Stunning Rear View ด�านท�ายแกร�งด�วยดีไซน�ผ�านเส�นสายที่ยาวต�อเนื่องจากด�านข�างบรรจบลงสู�ฝาท�าย 
 ให�ความรู�สึกน�าเกรงขามสะท�อนความเป�นผู�นำแห�งป�กอัพอนาคต พร�อมไฟท�ายแบบ LED ขนาดใหญ� คร้ังแรกในวงการป�ิกอัพเมืองไทย

* ในรุ�น ไฮแลนเดอร�

FORM EXTERIOR



Anata Shidai : Up to youRaku Raku : Comfortable Kantan : Easy

ออกแบบอุปกรณ�การใช�งานต�างๆ 
ให�ใช�งานสะดวกสบาย
เป�นธรรมชาติ

เพ่ิมมิติการใช�งานให�หลากหลาย 
เพ่ืออรรถประโยชน�ในการใช�งาน
สูงสุด สำหรับทุกไลฟ�สไตล� 
อยากใช�งานแบบไหนก็ใช�ได�ตาม
ความต�องการของแต�ละคน 

ออกแบบรูปทรงและจัดวางตำแหน�ง
อุปกรณ�ต�างๆ ให�เข�าใจและใช�งานง�าย
จากการมองหรือสัมผัสเพียง
คร้ังเดียว

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

ALL-NEW ISUZU D-MAX

FOR THE WHOLE WORLD
COMFORT
เป�ดความรู�สึกใหม�ให�โลกแห�งการขับขี่ กับมิติใหม�แห�งความสบาย
ด�วยเส�นสายท่ีโอบล�อมท้ังผู�ขับข่ีและผู�โดยสาร ถ�ายทอดสัมผัสแห�งความหรูหราและอบอุ�นปลอดภัย ผสานแนวคิดการออกแบบ
สำหรับคนท้ังโลก UNIVERSAL DESIGN และเทคโนโลยีล้ำสมัยให�คุณสัมผัสอิสรภาพใหม�แห�งการเดินทางบนโลกส�วนตัวท่ีสมบูรณ�แบบ

UNIVERSAL DESIGN ศาสตร�แห�งการออกแบบโดยให�ผู�ใช�รถเป�นศูนย�กลาง ด�วยการจัดวางตำแหน�งที่นั่ง
และอุปกรณ�ต�างๆ ภายในรถให�เข�ากับทุกสรีระ เพื่อการใช�งานง�าย สะดวกสบาย และใช�งานได�หลากหลายรูปแบบ



สัมผัสความหรูระดับ First-class ทุกครั้งที่เข�าสู�ห�องโดยสารของ อีซูซุดีแมคซ� 4 ประต ู  
ต้ังแต�คอนโซลหน�าโดดเด�นทุกรายละเอียด หน�าป�ดแบบ Super Vision หรูหราเด�นชัด 
พร�อมหน�าจอ MID (Multi-Information Display) ขนาดใหญ�แสดงข�อมูลการขับข่ี 
โดดเด�นเป�นเอกลักษณ�ด�วยวัสดุหุ�มเบาะก่ึงหนังแท�สีน้ำตาลเข�ม Charcoal Brown* 
เบาะหน�าโอบกระชับสไตล�สปอร�ตแบบ Bolster Seat พร�อมระบบปรับไฟฟ�า 6 ทิศทางด�านคนขับ* 
เบาะหลังกว�างขวางน่ังสบายด�วยพนักพิงเอนรับกับสรีระ ออกแบบให�มีท่ีวางแขนในตัว 
และสามารถแยกปรับพับได�อย�างอิสระ 60:40 พร�อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ**
ท่ีรวมทุกฟ�งก�ช่ันไว�ท่ีจุดเดียว ให�คุณควบคุมองศาแห�งความเย็นสบายได�ท่ีปลายน้ิว 

ปรากฏการณ�ใหม� ISUZU ALL-NEW ENTERTAINMENT SYSTEM 
จัดวางระบบเสียงแบบ Surround Sound รอบทิศทางสูงสุดถึง 8 ลำโพง** เพ่ือความสุขแห�งการขับข่ี
ท่ีสมบูรณ�แบบย่ิงกว�า กระห่ึมกับลำโพงคู�หน�าขนาด 6x9 น้ิว พร�อมลำโพง Exciter*** ติดต้ังบนเพดาน 
ให�มิติเสียงสมจริงทุกรายละเอียด หน�าจอขนาด 7 น้ิว ความละเอียดสูงระดับ 1.15 ล�านพิกเซล** 
ให�ภาพคมชัดสมจริง และสามารถแสดงเส�นทางด�วย i-GENii** ระบบเพ่ือนนำทางอัจฉริยะ 
รองรับ TIS (Traffic Information System) ข�อมูลสภาพการจราจรอย�างสมบูรณ�แบบ**** 
…แล�วความสุขของคุณจะทำให�คนท้ังถนนต�องอิจฉา

* ในรุ�น Z-Prestige 3.0 Ddi VGS TURBO  ** ในรุ�น Z-Prestige  *** ยกเว�นรุ�น S
**** ข�อมูลสภาพการจราจรเป�นไปตามบริษัทผู�ผลิตระบบนำทาง 

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

ALL-NEW ISUZU D-MAX

COCKPIT INTERIOR
FIRST-CLASS



ISUZU INSIGHT 
เทคโนโลยีอัจฉริยะดุจอากาศยาน “อีซูซุ อินไซท�”
ช�วยประมวลผล และวิเคราะห�พฤติกรรมการขับขี่ 
ให�ผู�ขับข่ีสามารถเรียนรู� และพัฒนาศักยภาพการขับขี่
ให�เต็มสมรรถนะและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด�วยข�อมูล
สำคัญท่ีบันทึกได�จากการใช�งานจริง 

ISUZU Ddi 2.5 VGS TURBO ขุมพลังใหม�ล�าสุด! ท่ีสุดแห�งพลัง! ขนาด 2,500 ซีซี ผสานเทคโนโลยีเทอร�โบแปรผัน 
มาพร�อมความประหยัดน้ำมันเหนือระดับ ให�พลังแรงจัดถึง 136 แรงม�า (100 กิโลวัตต�) ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงแบบต�อเนื่อง 
(High Flat-torque) สูงถึง 320 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,800 รอบ/นาที แรงจัดต�อเนื่องทุกช�วงความเร็ว
ISUZU Ddi 3.0 VGS TURBO ขุมพลังสมบูรณ�แบบ ท่ีสุดแห�งความแรง! ขนาด 3,000 ซีซี พร�อมเทคโนโลยีเทอร�โบแปรผัน ให�พลังสูงถึง 
177 แรงม�า (130 กิโลวัตต�) ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงแบบต�อเนื่อง (High Flat-torque) สูงถึง 380 นิวตัน-เมตร 
ที่ 1,800 - 2,800 รอบ/นาที สำหรับชีวิตเหนือขีดจำกัดอย�างแท�จริง
ISUZU Ddi 2.5 TURBO ขุมพลังสมบูรณ�แบบ ท่ีสุดแห�งความประหยัด! ขนาด 2,500 ซีซี ให�พลัง 116  แรงม�า (85 กิโลวัตต�) ท่ี 3,600 รอบ/นาที 
และแรงบิดสูงแบบต�อเนื่อง (High Flat-torque) สูงถึง 280 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,200 รอบ/นาที 

ALL-NEW ISUZU D-MAX POWER
FOR THE WHOLE WORLD

ชุดเกียร�ออโตเมติก 5 สป�ด พร�อมโหมดขับข่ี REV TRONIC 
อัตราทดต�อเน่ืองให�อารมณ�ขับข่ีเร�าใจแบบสปอร�ต สามารถเปล่ียนเกียร�ได�แบบเกียร�ธรรมดา
ชุดเกียร�ธรรมดา 5 สป�ด แบบ SPORT-SHIFT ช�วงชักสั้น เข�าเกียร�ง�าย เร็ว และกระชับ

ISUZU Ddi SUPER COMMONRAIL ล�าสุดแห�งเทคโนโลยี ที่สุดแห�งความประหยัดน้ำมัน …จากอีซูซุ
อีซูซุ ดีดีไอ ซูเปอร�คอมมอนเรล เทคโนโลยีคอมมอนเรลยุคใหม� เจนเนอเรช่ัน 3.5 จากอีซูซุ ท่ีพร�อมพกพาความเร�าใจไปกับคุณทุกเส�นทาง
ออกแบบ และพัฒนาภายใต�แนวคิด “เครื่องยนต�ดีเซลแห�งอนาคต” เพื่อตอบไลฟ�สไตล�ยุคใหม�สำหรับคนทั้งโลก ให�สมรรถนะอันทรงพลัง
ความประหยัดน้ำมันท่ีเหนือช้ัน และความเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม พิเศษด�วย ALL-NEW VGS TURBO เทอร�โบแปรผันรุ�นใหม� ตอบสนองได�เร็ว 
และแรงกว�าในทุกรอบความเร็ว พร�อมอินเตอร�คูลเลอร�ขนาดใหญ� ลูกสูบแรงเสียดทานต่ำ หัวฉีดจ�ายน้ำมันเช้ือเพลิงแบบ 8 รู แรงดันสูง 180 MPa.
และห�องเผาไหม�แบบ Hi-swirl ที่ให�อัตราส�วนการหมุนวนอากาศสูงสุด ผสานระบบเกียร�ที่ถูกออกแบบ เพื่อถ�ายทอดพลังได�อย�าง
เต็มประสิทธิภาพ …ท้ังหมดน้ีทำให� อีซูซุ ดีดีไอ ซูเปอร�คอมมอนเรล มีศักยภาพรองรับมาตรฐาน Euro 5 แห�งอนาคต



โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

ALL-NEW ISUZU D-MAX PERFORMANCE
FOR THE WHOLE WORLD
ไม�ว�าใครก็ต�องสนุกเร�าใจกับสมรรถนะของ อีซูซุดีแมคซ� 4 ประต ูช�วงล�างออกแบบมาเพ่ือเป�นสปอร�ตป�กอัพอย�างแท�จริง 
ช�วงล�างหน�าแบบอิสระป�กนก 2 ช้ันพร�อมคอยล�สปริง ผสานช�วงล�างหลังแบบแหนบยาวพิเศษ Long Span ความพิเศษท่ีได�คือ
สมดุลยภาพแห�งการยึดเกาะถนน ทรงตัวเป�นเย่ียม อีกข้ันแห�งประสบการณ�ขับข่ีแบบฉบับอีซูซุ ให�ความนุ�มหนึบบนถนนท่ีใช�ความเร็ว 
และนุ�มนวลเม่ืออยู�บนเส�นทางท่ีขรุขระ ลดความเหน่ือยล�าแม�เดินทางไกล…สู�อนาคตแห�งการขับขี่ท่ีโลกต�องจับตามอง  

การทรงตัวดีเย่ียม! ด�วย SSF (Static Stability Factor) ค�าสัมประสิทธ์ิแห�งการทรงตัวท่ีเหนือกว�าตามแบบฉบับอีซูซุ เพ่ือให�ได�เสถียรภาพ
แห�งการทรงตัวที่ดียิ่งกว�า พร�อมออกแบบตำแหน�งที่นั่งให�ผู�ขับขี่เป�นหนึ่งเดียวกับรถ ทั้งการมองเห็นและการรับรู�ได�ถึงการตอบสนอง
ของตัวรถในสภาวะต�างๆ ให�การบังคับควบคุมเป�นเรื่องง�าย สนุกเร�าใจได�ทุกเวลาที่ขับขี่

 
แพลทฟอร�มใหม�ล�าสุด! i-GRIP PLATFORM ขยายขนาดฐานล�อ ความกว�างช�วงล�อ 
พร�อมจัดวางตำแหน�งเคร่ืองยนต�ใหม�ให�อยู�เยื้องหลังล�อคู�หน�า ช�วยให�การกระจายน้ำหนักสมดุลย่ิงข้ึน 
ผสานช�วงล�างหน�าแบบอิสระป�กนก 2 ช้ันพร�อมคอยล�สปริง และช�วงล�างหลังแบบแหนบยาวพิเศษ
Long Span เกาะถนนทรงตัวเป�นเยี่ยม มั่นใจได�ทุกสภาพการขับขี่

* ในรุ�น ไฮแลนเดอร�

Optimum
Visibility

ทั่วไป

2b

Static Stability Factor



ไมมีระบบ ABS

มีระบบ ESC

ไมมีระบบ ESC

มีระบบ TCS

ไมมีระบบ TCS

มีระบบ ABS

Rear View Camera
กล�องมองภาพขณะถอยจอด

 

ALL-NEW ISUZU D-MAX 

SAFETY
FOR THE WHOLE WORLD
ภายใต�ทุกรายละเอียดแห�งดีไซน�ล�ำสมัยของ อีซูซุดีแมคซ� 4 ประตู เพ�ยบพร�อมด�วยระบบเพ�่อความปลอดภัย 
คำนึงถึงความปลอดภัยของผู�ขับข่ี ผู�โดยสาร และทุกชีวิตท่ีร�วมเส�นทาง สร�างความอุ�นใจให�ทุกนาทีแห�งการเดินทาง 

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

ALL-NEW ISUZU D-MAX 

DURABILITY
FOR THE WHOLE WORLD

ACTIVE SAFETY 
ระบบความปลอดภัยป�องกันก�อนเกิดอุบัติเหตุ

PASSIVE SAFETY 
ระบบความปลอดภัยปกป�องขณะเกิดอุบัติเหตุ

• ระบบเบรกสมบูรณ�แบบ
 - หม�อลมเบรกขนาดใหญ�พ�เศษ 10.5 นิ�ว พร�อม Tied-bar ตอบสนองดียิ�งกว�า 
 - ดิสก�เบรกหน�าขนาดใหญ� 300 มิลลิเมตร ในรุ�น Hi-Lander พร�อมคาลิปเปอร�แบบลูกสูบคู� 
 - ระบบป�องกันล�อล็อกขณะเบรก ABS (Anti-lock Brake System)** 
 - ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)** กระจายแรงเบรกด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
  ชนิด 4-channel 4-sensor ในรุ�นท่ีมีระบบ ESC ให�ความแม�นยำกว�าระบบกลไกแบบ LSPV
 - ระบบเพ��มแรงเบรกอัตโนมัติ BA (Brake Assist)** เม่ือตรวจพบการเบรกแบบกะทันหัน ช�วยเพ��มแรงเบรก
  เพ�่อลดระยะการเบรกให�สั�นลง
• ระบบควบคุมการทรงตัว ESC (Electronic Stability Control)* ลดโอกาสเสียการทรงตัวขณะเข�าโค�ง หรือหักหลบกะทันหัน 
• ระบบป�องกันล�อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS (Traction Control System)* สำหรับสภาพถนนล่ืน อาทิ ทราย หรือหล�มโคลน
• กล�องมองภาพขณะถอยจอดรุ�นล�าสุด! Rear View Camera**** พร�อม Parking Lane Guide เส�นช�วยกะระยะในการจอด
• ไฟหน�าแบบโปรเจคเตอร�** สว�างชัดเจน เห็นได�ไกลกว�า
• ระบบไฟแบบ LED*** ท่ีไฟท�าย และไฟเล้ียวท่ีกระจกมองข�าง หรูหรา โดดเด�น ชัดเจน
• ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ Auto Door-lock* เม่ือรถวิ�งถึงความเร็วประมาณ 20-25 กิโลเมตรต�อชั�วโมง
• ระบบป�องกันกระจกหนีบ Window Jam Protection** ด�านคนขับ

• โครงสร�างตัวถังแบบเหล็กกล�า High Tensile Strength Steel ความแข็งแกร�งสูง ผลิตด�วยเทคโนโลยี 
 Tailor Welded Blank โดยใช�เหล็กหนาพ�เศษมาประกอบอย�างชาญฉลาด เสริมความแข็งแกร�งให�ห�องโดยสาร
 ในจุดที่ดูดซับแรงกระแทกได�ดีที่สุด
• แอร�แบคคู� Dual SRS Airbags* 
• เข็มขัดนิรภัยแบบมีกลไกดึงกลับอัตโนมัติ Pretensioner Safety Belts*
• แกนพวงมาลัย และแป�นเบรกแบบยุบตัวได� 

* ในรุ�น Z-Prestige  ** ในรุ�น Z และ Z-Prestige
*** ยกเว�นรุ�น S  **** อุปกรณ�พ�เศษ 
โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

เครื่องยนต�ใหม�! อีซูซุ ดีดีไอ ซูเปอร�คอมมอนเรล ทนทานด�วยเทคโนโลยีระดับสูง
• ชุดขับเคล่ือนเพลาลูกเบ้ียวด�วยเฟ�องและโซ� (Timing Gear and Chain)
• โครงสร�างระบายความร�อนด�วยน�ำแบบ 2 ชั�น (2-storey Water Jacket) 
• เส้ือสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหน่ียวนำด�วยคล่ืนความถ่ีสูง 
• ระบบหล�อเย็นน�ำมันเคร่ืองท่ีเส้ือสูบ (Built-in Oil Cooler)
• ลูกสูบวัสดุพ�เศษพร�อมช�องระบายความร�อนในลูกสูบด�วยน�ำมันเคร่ือง
• กระเด่ืองกดวาล�วแบบลูกกลิ�ง (Roller Rocker Arm) ออกแบบให�ลดแรงเสียดทานภายในเคร่ืองยนต� 

โครงสร�างหัวเก�ง และโครงสร�างกระบะท�ายแบบชิ�นเดียว แข็งแกร�ง ลดโอกาสการเกิดสนิม
แชสซีส�ขนาดใหญ�สุด แข็งแกร�งกว�าเดิมถึง 42%

ให�ความสุขแห�งการขับขี่ อีซูซุดีแมคซ� 4 ประตู อยู�คู�คุณนานเท�านาน 
กับความทนทานที่มั�นใจได�



รุ�น Cab 4

รุ�น Hi-Lander Z-Prestige

รุ�น Hi-Lander 

รุ�น Cab 4
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 1. Front View Camera กล�องมองภาพด�านหน�า
 2. Bug Guard กันแมลงฝากระโปรงหน�า  
 3. Door Visor คิ้วกันสาด
 4. Roof Rail ราวหลังคา
 5. Bed Liner พื้นปูกระบะ
 6. Cargo Rail แร็กกระบะท�าย
 7. Bike Carrier อุปกรณ�ยึดจับจักรยาน
 8. Cargo Divider อุปกรณ�แบ�งพ้ืนท่ีกระบะท�าย
 9. Cargo Net ตาข�ายใส�ของในกระบะท�าย
10. Sport Package ชุดแต�งสไตล�สปอร�ต
  - Front Bumper Guard การ�ดกันชนหน�า
  - Fender Lip & Cladding Panel คิ้วขอบล�อ
   และแผงด�านข�าง
11. TV Tuner ทีวีจูนเนอร� (เฉพาะ KENWOOD DVD)
12. Ash Tray ที่เขี่ยบุหรี่
13. Rubber Mat แผ�นยางปูพื้น

10

3 4

10

10 1

ACCESSORIES
FOR THE WHOLE WORLD

รุน

รายละเอียด

เคร�องยนต

Cab 4 Hi-Lander

 S L L Z Z-Prestige

 M/T M/T M/T M/T A/T M/T A/T

รายละเอียดทางเทคนิค
รุน

อุปกรณ

Hi-LanderCab 4

อุปกรณมาตรฐาน / พิเศษ

Z-PrestigeLLS Z

รุน 4JK1-TC 4JK1-TC  4JK1-TCX  4JJ1-TCX

แบบ ระบบดับเบิ้ลโอเวอรเฮดแคมชาฟท (DOHC) 4 สูบ ระบบดับเบิ้ลโอเวอรเฮดแคมชาฟท ระบบดับเบิ้ลโอเวอรเฮดแคมชาฟท (DOHC) 4 สูบ 16 วาลว แถวเรียง ระบายความรอนดวยน้ำ  

 16 วาลว แถวเรียง ระบายความรอนดวยน้ำ (DOHC) 4 สูบ 16 วาลว คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคช่ัน พรอมเทอรโบแบบ VGS และอินเตอรคูลเลอร 

 คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคช่ัน แถวเรียง ระบายความรอนดวยน้ำ  (มอก. 2155-2546)

 พรอมเทอรโบอินเตอรคูลเลอร (มอก. 2155-2546)  คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคช่ัน     

  พรอมเทอรโบอินเตอรคูลเลอร

  (มอก. 2155-2546)

ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) 2,499 2,499 2,499 2,999

ความกวางกระบอกสูบ x ชวงชัก (มม.) 95.4 x 87.4 95.4 x 87.4 95.4 x 87.4 95.4 x 104.9

อัตราสวนกำลังอัด (ตอ1) 18.1 18.1 18.1 17.3

กำลังสูงสุด-ECE Net (กิโลวัตต/รอบตอนาที) 85/3,600 85/3,600 100/3,600 130/3,600

แรงบิดสูงสุด-ECE Net (นิวตัน-เมตร/รอบตอนาที) 280/1,800-2,200 280/1,800-2,200 320/1,800-2,800 380/1,800-2,800

ระบบขับเคล�อน

ระบบคลัตช

เกียรธรรมดา สปริงแบบแหงแผนเดียว สปริงแบบแหงแผนเดียว  - สปริงแบบแหงแผนเดียว -

เกียรออโตเมติก - - - ทอรคคอนเวอรเตอร - ทอรคคอนเวอรเตอร

ระบบเกียร 

เกียรธรรมดา 5 เกียรเดินหนา ซิงโครเมช 5 เกียรเดินหนา ซิงโครเมช  - 5 เกียรเดินหนา ซิงโครเมช -

 พรอมโอเวอรไดรฟ พรอมโอเวอรไดรฟ  พรอมโอเวอรไดรฟ

เกียรออโตเมติก - - - 5 เกียรเดินหนา - 5 เกียรเดินหนา 

    พรอมระบบ Rev Tronic  พรอมระบบ Rev Tronic

อัตราทดเกียร 

เกียร 1/2/3/4/5 4.008/2.301/1.427/1.000/0.745 4.008/2.301/1.427/1.000/0.745   3.520/2.042/1.400/1.000/0.716 4.332/2.561/1.492/1.000/0.791 3.520/2.042/1.400/1.000/0.716

ถอยหลัง 3.651 3.651  3.224 3.947 3.224

เฟองทาย 3.583 3.909 4.100 3.909 3.727

ระบบพวงมาลัย

ชนิด แบบแร็คแอนดพิเนียน มีเพาเวอรชวย แบบแร็คแอนดพิเนียน มีเพาเวอรชวย

 แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได

อัตราทด (ตอ1) 37.4 41.1

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) 6.0 6.3

ระบบเบรก 

หนา ดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน ดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน

หลัง ดรัมเบรกแบบลีดดิ้ง/เทรลล่ิง  ดรัมเบรกแบบลีดด้ิง/เทรลล่ิง

ระบบกันสะเทือน 

หนา แบบอิสระปกนก 2 ช้ัน คอยลสปริง   แบบอิสระปกนก 2 ช้ัน คอยลสปริง และเหล็กกันโคลง พรอมโชกอัพแกส
 และเหล็กกันโคลง พรอมโชกอัพแกส   

หลัง แหนบแผนรูปคร่ึงวงรี พรอมโชกอัพแกส แหนบแผนรูปคร่ึงวงรี พรอมโชกอัพแกส (แหนบเหนือเพลา)

ลอและยาง

ลอ ลอเหล็ก 6.5Jx15 อะลูมินั่มอัลลอยด 6.5Jx15 อะลูมินั่มอัลลอยด 7.0Jx16 อะลูมินั่มอัลลอยด 7.0Jx17

ขนาดยาง 215/70R15C 245/70R16 255/65R17

ยางอะไหล ลอเหล็ก  6.5Jx15 ลอเหล็ก  7.0Jx16 ลอเหล็ก  7.0Jx17

มิติและความจุ

มิติตัวรถ ยาว x กวาง x สูง (มม.) 5,190 x 1,775 x 1,690 5,190 x 1,860 x 1,785 5,190 x 1,860 x 1,795

มิติกระบะ ยาว x กวาง x สูง (มม.) 1,485 x 1,530 x 465 1,485 x 1,530 x 465

ฐานลอ (มม.) 3,095 3,095 

ความกวางชวงลอหนา/หลัง (มม.) 1,510 / 1,510 1,570 / 1,570

ความสูงใตทองรถ (มม.) 190 225 235

น้ำหนักรถโดยประมาณ (กก.) 1,655

ความจุถังน้ำมัน 76 76

ภายนอก 

ไฟหนา แบบมัลติรีเฟล็กเตอร แบบมัลติรีเฟล็กเตอร แบบมัลติรีเฟล็กเตอร แบบโปรเจคเตอร แบบโปรเจคเตอร

ไฟทายแบบ LED - • • • •

กระจังหนา สีเทาออน สีเดียวกับตัวรถ แบบโครเมี่ยม แบบโครเม่ียม แบบโครเม่ียม

กันชนหนา สีเดียวกับตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ

กระจกมองขาง สีเดียวกับตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟา สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟา สีเดียวกับตัวรถ ปรับไฟฟา แบบโครเม่ียม ปรับ-พับไฟฟา

บันไดขาง - - • • •

คิ้วขอบฝากระโปรงหนา สีเทาออน แบบโครเม่ียม แบบโครเม่ียม แบบโครเมี่ยม แบบโครเม่ียม

กันชนทาย - สีเดียวกับตัวรถ แบบโครเมี่ยม แบบโครเม่ียม แบบโครเม่ียม

ภายใน

มาตรวัดเรืองแสงแบบ Super Vision - • • • •

พวงมาลัยเพาเวอรปรับระดับได • • • • •

พวงมาลัยหุมหนังแท - - - • •

ปุมควบคุมวิทยุที่พวงมาลัย - - - - •

กระจกไฟฟา • • • • •  

 (พรอมกระจกเล\อนลงอัตโนมัติ (พรอมกระจกเล\อนลงอัตโนมัติ (พรอมกระจกเล\อนลงอัตโนมัติ (พรอมกระจกเล\อนข้ึน-ลงอัตโนมัติที่ดานคนขับ) (พรอมกระจกเล\อนข้ึน-ลง

 ที่ดานคนขับ) ที่ดานคนขับ) ที่ดานคนขับ)  อัตโนมัติที่ดานคนขับ)

เซ็นทรัลล็อก  • • •  •

กุญแจพรอมรีโมทแบบ Integrated Key - • • พรอม Immobilizer พรอม Immobilizer

วิทยุพรอมเคร\องเลนซีดี ขนาด 1 DIN ขนาด 2 DIN ขนาด 2 DIN ขนาด 2 DIN - -

เคร\องเลน DVD ที่คอนโซลหนา - - - - • (ISUZU) • (KENWOOD)

ระบบเพ\อนนำทางอัจฉริยะ ไอ-จินนี่ - - -  - •

ลำโพง 2 ลำโพง  6 ลำโพง (รวมทวีตเตอร และ Exciter) 6 ลำโพง (รวมทวีตเตอร และ Exciter) 6 ลำโพง (รวมทวีตเตอร และ Exciter) 8 ลำโพง (รวมทวีตเตอร และ Exciter)

เคร\องปรับอากาศ • • • • แบบปรับอากาศอัตโนมัติ

     พรอมระบบลมไลฝา

ชองเสียบตออุปกรณไฟฟาเสริม • • • • •

กลองเก็บของอเนกประสงค พรอมไฟสองแผนที่ -  • • • •

ชองเก็บของอเนกประสงคที่คอนโซลหนา • พรอมฝาปด พรอมฝาปด พรอมฝาปด พรอมฝาปด

คอนโซลกลาง แบบมีฝาปด แบบมีฝาปด แบบมีฝาปด แบบมีฝาปด แบบมีฝาปด

  และที่วางแกวดานหลัง และที่วางแกวดานหลัง และที่วางแกวดานหลัง และที่วางแกวดานหลัง

ไฟในเกง • พรอมระบบหนqวงเวลา พรอมระบบหนqวงเวลา พรอมระบบหนqวงเวลา พรอมระบบหนqวงเวลา
เบาะนั่ง เบาะผา เบาะผา เบาะผา เบาะผา ปรับระดับสูง-ต่ำได เบาะนั่งแบบก่ึงหนังแทปรับไฟฟา 6 ทิศทาง 

    เฉพาะดานผูขับข่ี ดานผูขับข่ี (ในรุนเคร\องยนต 3.0 L)

     และเบาะผา ปรับระดับสูง-ต่ำได

     ดานผูขับข่ี (ในรุนเคร\องยนต 2.5 L)

มือจับชวยที่เสาหนาดานผูขับข่ี และผูโดยสาร - - • • •

ที่บังแดด • พรอมชองเสียบเอกสารดานผูขับข่ี พรอมชองเสียบเอกสารดานผูขับข่ี พรอมชองเสียบเอกสารดานผูขับข่ี และกระจกดานผูโดยสาร พรอมชองเสียบเอกสารดานผูขับข่ี

  และกระจกดานผูโดยสาร และกระจกดานผูโดยสาร  และกระจกดานผูโดยสาร

อุปกรณเพ�อความปลอดภัย 

ไฟตัดหมอก (Fog Lamp) - - - • •

ไฟเล้ียวดานขางตัวรถ • - - - -

ไฟเล้ียวแบบ LED ท่ีกระจกมองขาง - • • • •

ไฟเบรกดวงท่ี 3 • • • • •

ประตูเสริมคานเหล็กเพ\อความปลอดภัย • • • • •

เข็มขัดนิรภัย • • • •  

แผงลวดไลฝาที่กระจกหลัง - • • • •

ระบบปองกันลอล็อก ABS พรอม EBD และ BA - - - • •

ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC - - - - •

ระบบปองกันลอหมุนฟรีขณะออกตัว TCS - - - - •

ระบบกันกระจกไฟฟาหนีบดานผูขับข่ี (Jam Protection) - - - • •

แอรแบคคู (Dual SRS Airbags) - - - - •

กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอนได - • • • •

สัญญาณกันขโมย - - - • •

กลองมองภาพดานหลังขณะถอยจอด - - - - • •

1,485 x 1,530 x 465
3,095

1,665 1,700 1,720 1,710 1,725

1,570 / 1,570

• พรอมระบบล็อกอัตโนมัติเม\อรถวิ่ง

• แบบดึงกลับอัตโนมัติ

สำหรับเบาะคูหนา (Pretensioner)

อุปกรณ�ตกแต�งเสริม

หมายเหตุ
: รายละเอียดต�างๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
: สีท่ีปรากฏในภาพอาจแตกต�างจากสีจริงเน่ืองจากการพิมพ�
: อุปกรณ�มาตรฐานไม�รวมอุปกรณ�ตกแต�งเสริม 
: ก�อนใช�งานโปรดศึกษาเง่ือนไข และวิธีการใช�งานจากคู�มือการใช�รถโดยละเอียดเพ่ือความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช�งาน

ขาวไซบีเรียน**
Siberian White

เงินอาร�กติก
Arctic Silver

ทองซาวันน�า*
Savanna Gold

เงินเม็กซิกัน
Mexican Silver

ิ ็ ิ ั ั �

เงินอาร�กติก
Arctic Silver

ทองซาวันน�า
Savanna Gold

เงินเม็กซิกัน
Mexican Silver

ดำออสเตรเลียนโคล
Australian Coal Black

ขาวมุกเอเวอเรสต�
Everest Pearl White

็

เลือกเดินสู�เส�นทางที่เป�นคุณ กับทางเลือกแห�งอนาคต
ออกแบบเพื่อลงตัวที่สุดกับไลฟ�สไตล�คุณ

ALL-NEW ISUZU D-MAX LINE UP
FOR THE WHOLE WORLD

PR 1011

SPECIFICATIONS

* ยกเว�นรุ�น S ** เฉพาะรุ�น S 

www.allnewisuzud-max.com
www.isuzu-tis.com




