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เลือก อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค ท่ีเหมาะกับธุรกิจคุณ กับทางเลือกเพ�่อการขนส�งสำหรับคนทั�งโลก
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ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

FOR THE WHOLE WORLD
POWER

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

• กระจกเป�ด-ป�ดด�วยไฟฟ�า Power Windows*  
 สะดวกสบายยิ�งข้ึน

• เพ��มความสะดวกสบายสูงสุด ด�วยช�องเก็บของ
 จำนวนมาก ท่ีสามารถปรับเปล่ียนการใช�งาน  
 ได�หลากหลาย พร�อมเบาะนั�งแบบแยก 60:40  
 ปรับพับแยกได�เพ�่ออรรถประโยชน�สูงสุด

• ชุดเกียร�ธรรมดา 5 สป�ด แบบ SPORT-SHIFT ช�วงชักสั�น เข�าเกียร�ง�าย เร็ว และกระชับ

• ISUZU Ddi 2.5 TURBO ขุมพลังสมบูรณ�แบบ ที่สุดแห�งความประหยัด! ขนาด 2,500 ซีซี เทอร�โบ  
 ให�พลัง 116 แรงม�า (85 กิโลวัตต�) ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 280 นิวตัน-เมตร
 ท่ี 1,800 - 2,200 รอบ/นาที พลังบรรทุกสุดประหยัดเพ�่อธุรกิจยุคใหม�

ISUZU INSIGHT เทคโนโลยีอัจฉริยะดุจอากาศยาน  
“อีซูซุ อินไซท�” ช�วยประมวลผล และวิเคราะห�  
พฤติกรรมการขับขี่ ให�ผู�ขับขี่สามารถเรียนรู�  
และพัฒนาศักยภาพการขับขี่ให�เต็มสมรรถนะ  
และประหยัดน�ำมันยิ�งขึ้น ด�วยข�อมูลสำคัญที่  
บันทึกได�จากการใช�งานจริง

ระบบเพ�่อความปลอดภัย คำนึงถึงความปลอดภัยของผู�ขับข่ี ผู�โดยสาร และทุกชีวิตท่ีร�วมเส�นทาง 
สร�างความอุ�นใจให�ทุกนาทีแห�งการเดินทาง

ACTIVE SAFETY 

ระบบความปลอดภัยป�องกันก�อนเกิดอุบัติเหตุ
• ระบบเบรกสมรรถนะสูง 
 ■ หม�อลมเบรกขนาดใหญ�พ�เศษ 10.5 นิ�ว พร�อม Tied-bar ตอบสนองได�ดียิ�งกว�า 
 ■ ดิสก�เบรกหน�าพร�อมคาลิปเปอร�แบบลูกสูบคู� 
• ไฟหน�าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร� ส�องสว�าง ชัดเจน
• ไฟท�ายขนาดใหญ�

ในโลกแห�งธุรกิจขนส�ง ไม�มีประเด็นไหนสำคัญเทียบเท�ากับความคุ�มค�า
อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค จึงถูกออกแบบเพ�่อความทนทานสูงสุด ให�อยู�คู�ธุรกิจคุณนานเท�านาน

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

FOR THE WHOLE WORLD
SAFETY DURABILITY

UNIVERSAL DESIGN ศาสตร�แห�งการออกแบบโดยให�ผู�ใช�รถเป�นศูนย�กลาง
ด�วยการจัดวางตำแหน�งที่นั�ง และอุปกรณ�ต�างๆ ภายในรถให�เข�ากับทุกสรีระ 
เพ�่อการใช�งานง�ายสะดวกสบาย และใช�งานได�หลากหลายรูปแบบ

ออกแบบรูปทรง และจัดวางตำแหน�ง 
อุปกรณ�ต�างๆ ให�เข�าใจ และใช�งาน
ง�ายจากการมอง หรือสัมผัสเพ�ยง 
ครั�งเดียว

เพ��มมิติการใช�งานให�หลากหลาย 
เพ�่ออรรถประโยชน�ในการใช�งาน 
สูงสุดสำหรับทุกไลฟ�สไตล� อยาก 
ใช�งานแบบไหนก็ใช�ได� ตามความ
ต�องการของแต�ละคน

ออกแบบอุปกรณ�การใช�งานต�างๆ 
ให�ใช�งานสะดวกสบายเป�นธรรมชาติ

Anata Shidai : Up to you

Raku Raku : Comfortable

Kantan : Easy

PICKUP FOR THE WHOLE WORLD

อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด!  ป�กอัพสำหรับคนทั�งโลกอีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด!  ป�กอัพสำหรับคนทั�งโลกอีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด!  ป�กอัพสำหรับคนทั�งโลก

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

PASSIVE SAFETY 
ระบบความปลอดภัยปกป�องขณะเกิดอุบัติเหตุ
• โครงสร�างตัวถังนิรภัยแบบเหล็กกล�า High Tensile Strength Steel ความแข็งแกร�งสูง ผลิตด�วย  
 เทคโนโลยี Tailor Welded Blank โดยใช�เหล็กหนาพ�เศษมาประกอบอย�างชาญฉลาด   
 เสริมความแข็งแกร�งให�ห�องโดยสารในจุดที่ดูดซับแรงกระแทกได�ดีที่สุด
• เข็มขัดนิรภัยแบบจุดยึด 3 จุด 2 ตำแหน�ง และแบบ 2 จุด 1 ตำแหน�ง
• แกนพวงมาลัย และแป�นเบรกแบบยุบตัวได� 

อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด! ลงตัวกับทุกมิติแห�งการดีไซน� พร�อมตอบสนองการบรรทุก 
เต็มรูปแบบด�วยกระบะขนาดใหญ� ตอบรับการขนส�งได�หลากหลายยิ�งข้ึน ด�านหน�าดุดันด�วย
ไฟหน�าแบบ Free-form พร�อมมิติหน�ารถท่ีให�ความปราดเปรียว และลู�ลม ด�านข�าง
โฉบเฉ่ียวด�วยเส�น Katana Line ดุจคมดาบซามูไรเป�นเอกลักษณ�เฉพาะตัว
พร�อมเส�นสายที่ยาวต�อเนื่องจากด�านข�างบรรจบลงสู�ฝาท�าย
ให�ความรู�สึกถึงความแข็งแกร�ง ดุดัน สมเป�นผู�นำรถ
เพ�่อการพาณิชย�อย�างแท�จริง 

ตอบรับธุรกิจยุคใหม� ด�วยรถเพ�่อการพาณิชย� ที่ออกแบบด�วยเทคโนโลยีเหนือระดับ อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค ทุกคันจึงมา 
พร�อมสมรรถนะเหนือชั�น และพร�อมเสมอสำหรับทุกงานบรรทุก ด�วยความพ�เศษทั�งในด�านตำแหน�งการขับขี่ที่ดีเยี่ยม 
และช�วงล�างที่ออกแบบมาให�เป�นรถเพ�่อการพาณิชย�อย�างแท�จริง เกาะถนน ทรงตัวดีแม�บรรทุกหนัก ช�วงล�างหน�าแบบ 
อิสระป�กนก 2 ชั�น พร�อมคอยล�สปริง ผสานช�วงล�างหลังแบบแหนบยาวพ�เศษ Long Span ท่ีพร�อมรองรับทุกงานหนัก 
และยึดเกาะถนนอย�างดีเยี่ยมในเวลาเดียวกัน …ให�ธุรกิจคุณถึงจุดหมายอย�างมั�นใจก�อนใคร
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ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

เป�ดความรู�สึกใหม�ให�โลกแห�งการขับขี่ กับมิติใหม�แห�งดีไซน� ด�วยเส�นสายที่โอบล�อมทั�งผู�ขับขี่ และผู�โดยสาร 

ถ�ายทอดสัมผัสแห�งความอบอุ�นปลอดภัย ผสานแนวคิดการออกแบบสำหรับคนทั�งโลก UNIVERSAL DESIGN 

เพ�่ออิสรภาพใหม�แห�งการขับขี่ที่สมบูรณ�แบบ

ISUZU Ddi SUPER COMMONRAIL ล�าสุดแห�งเทคโนโลยี ที่สุดแห�งความประหยัดน�ำมัน …จากอีซูซุ
อีซูซุ ดีดีไอ ซูเปอร�คอมมอนเรล เทคโนโลยีคอมมอนเรลยุคใหม� เจนเนอเรชั�น 3.5 จากอีซูซุ ออกแบบและพัฒนา 
ภายใต�แนวคิด “เครื่องยนต�ดีเซลแห�งอนาคต” ให�สมรรถนะอันทรงพลัง ความประหยัดน�ำมันที่เหนือชั�น 
และความเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม พ�เศษด�วย ALL-NEW VGS TURBO เทอร�โบแปรผันรุ�นใหม� 
พร�อมอินเตอร�คูลเลอร�ขนาดใหญ� ตอบสนองได�เร็ว และแรงกว�าในทุกรอบความเร็ว ลูกสูบแรงเสียดทานต่ำ 
หัวฉีดจ�ายน�ำมันเช้ือเพลิงแบบ 8 รู แรงดันสูง 180 MPa. และห�องเผาไหม�แบบ Hi-swirl ท่ีให�อัตราส�วน 
การหมุนวนอากาศสูงสุด ผสานระบบเกียร�ที่ถูกออกแบบเพ�่อถ�ายทอดพลังได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ

อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด! ป�กอัพที่สืบทอด “ดีเอ็นเอ” แห�งรถเพ�่อการพาณิชย�อันเลื่องชื่อ สู�วิวัฒนาการล�าสุด!
ก�าวพ�นทุกขีดจำกัด สำหรับงานบรรทุกหนักโดยเฉพาะ ตอบทุกโจทย�ความต�องการ ทั�งด�านรูปลักษณ� อรรถประโยชน�
ความประหยัดน�ำมัน และความทนทาน ที่โลกธุรกิจขนส�งต�องยอมรับ 

* ในรุ�น S 

• ISUZU Ddi 2.5 VGS TURBO ขุมพลังใหม�ล�าสุด! ที่สุดแห�งพลัง! 
 เคร่ืองยนต�ขนาด 2,500 ซีซี ผสานเทคโนโลยีเทอร�โบแปรผัน มาพร�อมความประหยัดน�ำมันเหนือระดับ
 ให�พลังแรงจัดถึง 136 แรงม�า (100 กิโลวัตต�) ท่ี 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงแบบต�อเน่ือง
 (High Flat-torque) สูงถึง 320 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,800 รอบ/นาที แรงจัดต�อเนื่อง
 ทุกช�วงความเร็ว

1,570 มม.

2,305 มม. 440 มม.

แพลทฟอร�มใหม�ล�าสุด! i-GRIP PLATFORM
ขยายขนาดฐานล�อ ความกว�างช�วงล�อ

พร�อมจัดวางตำแหน�งเคร่ืองยนต�ใหม�ให�อยู�เย้ืองหลังล�อคู�หน�า
ช�วยให�การกระจายน�ำหนักสมดุลยิ�งข้ึน ผสานช�วงล�างหน�าแบบ

อิสระป�กนก 2 ชั�น พร�อมคอยล�สปริง และช�วงล�างหลังแบบแหนบยาว
พ�เศษ Long Span ให�การเกาะถนนทรงตัวเป�นเย่ียม มั�นใจได�ทุกสภาพการขับข่ี

• เครื่องยนต�ใหม�! อีซูซุ ดีดีไอ ซูเปอร�คอมมอนเรล ทนทานด�วยเทคโนโลยีระดับสูง
 ■  ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวด�วยเฟ�องและโซ� (Timing Gear and Chain)
 ■  โครงสร�างระบายความร�อนด�วยน�ำแบบ 2 ชั�น (2-storey Water Jacket) 
 ■  เสื้อสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำด�วยคลื่นความถี่สูง 
 ■  ระบบหล�อเย็นน�ำมันเครื่องที่เสื้อสูบ (Built-in Oil Cooler)
 ■  ลูกสูบวัสดุพ�เศษพร�อมช�องระบายความร�อนในลูกสูบด�วยน�ำมันเครื่อง
 ■  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%

หมายเหตุ
: รายละเอียดต�างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
: สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต�างจากสีจริงเนื่องจากการพ�มพ�
: ก�อนใช�งานโปรดศึกษาเง่ือนไข และวิธีการใช�งานจากคู�มือการใช�รถโดยละเอียดเพ�่อความปลอดภัย
 และประสิทธิภาพในการใช�งาน

www.allnewisuzud-max.com

www.isuzu-tis.com

ภายใต�ทุกรายละเอียดแห�งดีไซน�ล�ำสมัยของ อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค เพ�ยบพร�อมด�วย
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โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

• กระจกเป�ด-ป�ดด�วยไฟฟ�า Power Windows*  
 สะดวกสบายยิ�งข้ึน

• เพ��มความสะดวกสบายสูงสุด ด�วยช�องเก็บของ
 จำนวนมาก ท่ีสามารถปรับเปล่ียนการใช�งาน  
 ได�หลากหลาย พร�อมเบาะนั�งแบบแยก 60:40  
 ปรับพับแยกได�เพ�่ออรรถประโยชน�สูงสุด

• ชุดเกียร�ธรรมดา 5 สป�ด แบบ SPORT-SHIFT ช�วงชักสั�น เข�าเกียร�ง�าย เร็ว และกระชับ

• ISUZU Ddi 2.5 TURBO ขุมพลังสมบูรณ�แบบ ที่สุดแห�งความประหยัด! ขนาด 2,500 ซีซี เทอร�โบ  
 ให�พลัง 116 แรงม�า (85 กิโลวัตต�) ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 280 นิวตัน-เมตร
 ท่ี 1,800 - 2,200 รอบ/นาที พลังบรรทุกสุดประหยัดเพ�่อธุรกิจยุคใหม�

ISUZU INSIGHT เทคโนโลยีอัจฉริยะดุจอากาศยาน  
“อีซูซุ อินไซท�” ช�วยประมวลผล และวิเคราะห�  
พฤติกรรมการขับขี่ ให�ผู�ขับขี่สามารถเรียนรู�  
และพัฒนาศักยภาพการขับขี่ให�เต็มสมรรถนะ  
และประหยัดน�ำมันยิ�งขึ้น ด�วยข�อมูลสำคัญที่  
บันทึกได�จากการใช�งานจริง

ระบบเพ�่อความปลอดภัย คำนึงถึงความปลอดภัยของผู�ขับข่ี ผู�โดยสาร และทุกชีวิตท่ีร�วมเส�นทาง 
สร�างความอุ�นใจให�ทุกนาทีแห�งการเดินทาง

ACTIVE SAFETY 

ระบบความปลอดภัยป�องกันก�อนเกิดอุบัติเหตุ
• ระบบเบรกสมรรถนะสูง 
 ■ หม�อลมเบรกขนาดใหญ�พ�เศษ 10.5 นิ�ว พร�อม Tied-bar ตอบสนองได�ดียิ�งกว�า 
 ■ ดิสก�เบรกหน�าพร�อมคาลิปเปอร�แบบลูกสูบคู� 
• ไฟหน�าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร� ส�องสว�าง ชัดเจน
• ไฟท�ายขนาดใหญ�

ในโลกแห�งธุรกิจขนส�ง ไม�มีประเด็นไหนสำคัญเทียบเท�ากับความคุ�มค�า
อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค จึงถูกออกแบบเพ�่อความทนทานสูงสุด ให�อยู�คู�ธุรกิจคุณนานเท�านาน

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

FOR THE WHOLE WORLD
SAFETY DURABILITY

UNIVERSAL DESIGN ศาสตร�แห�งการออกแบบโดยให�ผู�ใช�รถเป�นศูนย�กลาง
ด�วยการจัดวางตำแหน�งที่นั�ง และอุปกรณ�ต�างๆ ภายในรถให�เข�ากับทุกสรีระ 
เพ�่อการใช�งานง�ายสะดวกสบาย และใช�งานได�หลากหลายรูปแบบ

ออกแบบรูปทรง และจัดวางตำแหน�ง 
อุปกรณ�ต�างๆ ให�เข�าใจ และใช�งาน
ง�ายจากการมอง หรือสัมผัสเพ�ยง 
ครั�งเดียว

เพ��มมิติการใช�งานให�หลากหลาย 
เพ�่ออรรถประโยชน�ในการใช�งาน 
สูงสุดสำหรับทุกไลฟ�สไตล� อยาก 
ใช�งานแบบไหนก็ใช�ได� ตามความ
ต�องการของแต�ละคน

ออกแบบอุปกรณ�การใช�งานต�างๆ 
ให�ใช�งานสะดวกสบายเป�นธรรมชาติ

Anata Shidai : Up to you

Raku Raku : Comfortable

Kantan : Easy

PICKUP FOR THE WHOLE WORLD

อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด!  ป�กอัพสำหรับคนทั�งโลกอีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด!  ป�กอัพสำหรับคนทั�งโลกอีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด!  ป�กอัพสำหรับคนทั�งโลก

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

PASSIVE SAFETY 
ระบบความปลอดภัยปกป�องขณะเกิดอุบัติเหตุ
• โครงสร�างตัวถังนิรภัยแบบเหล็กกล�า High Tensile Strength Steel ความแข็งแกร�งสูง ผลิตด�วย  
 เทคโนโลยี Tailor Welded Blank โดยใช�เหล็กหนาพ�เศษมาประกอบอย�างชาญฉลาด   
 เสริมความแข็งแกร�งให�ห�องโดยสารในจุดที่ดูดซับแรงกระแทกได�ดีที่สุด
• เข็มขัดนิรภัยแบบจุดยึด 3 จุด 2 ตำแหน�ง และแบบ 2 จุด 1 ตำแหน�ง
• แกนพวงมาลัย และแป�นเบรกแบบยุบตัวได� 

อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด! ลงตัวกับทุกมิติแห�งการดีไซน� พร�อมตอบสนองการบรรทุก 
เต็มรูปแบบด�วยกระบะขนาดใหญ� ตอบรับการขนส�งได�หลากหลายยิ�งข้ึน ด�านหน�าดุดันด�วย
ไฟหน�าแบบ Free-form พร�อมมิติหน�ารถท่ีให�ความปราดเปรียว และลู�ลม ด�านข�าง
โฉบเฉ่ียวด�วยเส�น Katana Line ดุจคมดาบซามูไรเป�นเอกลักษณ�เฉพาะตัว
พร�อมเส�นสายที่ยาวต�อเนื่องจากด�านข�างบรรจบลงสู�ฝาท�าย
ให�ความรู�สึกถึงความแข็งแกร�ง ดุดัน สมเป�นผู�นำรถ
เพ�่อการพาณิชย�อย�างแท�จริง 

ตอบรับธุรกิจยุคใหม� ด�วยรถเพ�่อการพาณิชย� ที่ออกแบบด�วยเทคโนโลยีเหนือระดับ อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค ทุกคันจึงมา 
พร�อมสมรรถนะเหนือชั�น และพร�อมเสมอสำหรับทุกงานบรรทุก ด�วยความพ�เศษทั�งในด�านตำแหน�งการขับขี่ที่ดีเยี่ยม 
และช�วงล�างที่ออกแบบมาให�เป�นรถเพ�่อการพาณิชย�อย�างแท�จริง เกาะถนน ทรงตัวดีแม�บรรทุกหนัก ช�วงล�างหน�าแบบ 
อิสระป�กนก 2 ชั�น พร�อมคอยล�สปริง ผสานช�วงล�างหลังแบบแหนบยาวพ�เศษ Long Span ท่ีพร�อมรองรับทุกงานหนัก 
และยึดเกาะถนนอย�างดีเยี่ยมในเวลาเดียวกัน …ให�ธุรกิจคุณถึงจุดหมายอย�างมั�นใจก�อนใคร
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ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

เป�ดความรู�สึกใหม�ให�โลกแห�งการขับขี่ กับมิติใหม�แห�งดีไซน� ด�วยเส�นสายที่โอบล�อมทั�งผู�ขับขี่ และผู�โดยสาร 

ถ�ายทอดสัมผัสแห�งความอบอุ�นปลอดภัย ผสานแนวคิดการออกแบบสำหรับคนทั�งโลก UNIVERSAL DESIGN 

เพ�่ออิสรภาพใหม�แห�งการขับขี่ที่สมบูรณ�แบบ

ISUZU Ddi SUPER COMMONRAIL ล�าสุดแห�งเทคโนโลยี ที่สุดแห�งความประหยัดน�ำมัน …จากอีซูซุ
อีซูซุ ดีดีไอ ซูเปอร�คอมมอนเรล เทคโนโลยีคอมมอนเรลยุคใหม� เจนเนอเรชั�น 3.5 จากอีซูซุ ออกแบบและพัฒนา 
ภายใต�แนวคิด “เครื่องยนต�ดีเซลแห�งอนาคต” ให�สมรรถนะอันทรงพลัง ความประหยัดน�ำมันที่เหนือชั�น 
และความเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม พ�เศษด�วย ALL-NEW VGS TURBO เทอร�โบแปรผันรุ�นใหม� 
พร�อมอินเตอร�คูลเลอร�ขนาดใหญ� ตอบสนองได�เร็ว และแรงกว�าในทุกรอบความเร็ว ลูกสูบแรงเสียดทานต่ำ 
หัวฉีดจ�ายน�ำมันเช้ือเพลิงแบบ 8 รู แรงดันสูง 180 MPa. และห�องเผาไหม�แบบ Hi-swirl ท่ีให�อัตราส�วน 
การหมุนวนอากาศสูงสุด ผสานระบบเกียร�ที่ถูกออกแบบเพ�่อถ�ายทอดพลังได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ

อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด! ป�กอัพที่สืบทอด “ดีเอ็นเอ” แห�งรถเพ�่อการพาณิชย�อันเลื่องชื่อ สู�วิวัฒนาการล�าสุด!
ก�าวพ�นทุกขีดจำกัด สำหรับงานบรรทุกหนักโดยเฉพาะ ตอบทุกโจทย�ความต�องการ ทั�งด�านรูปลักษณ� อรรถประโยชน�
ความประหยัดน�ำมัน และความทนทาน ที่โลกธุรกิจขนส�งต�องยอมรับ 

* ในรุ�น S 

• ISUZU Ddi 2.5 VGS TURBO ขุมพลังใหม�ล�าสุด! ที่สุดแห�งพลัง! 
 เคร่ืองยนต�ขนาด 2,500 ซีซี ผสานเทคโนโลยีเทอร�โบแปรผัน มาพร�อมความประหยัดน�ำมันเหนือระดับ
 ให�พลังแรงจัดถึง 136 แรงม�า (100 กิโลวัตต�) ท่ี 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงแบบต�อเน่ือง
 (High Flat-torque) สูงถึง 320 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,800 รอบ/นาที แรงจัดต�อเนื่อง
 ทุกช�วงความเร็ว

1,570 มม.

2,305 มม. 440 มม.

แพลทฟอร�มใหม�ล�าสุด! i-GRIP PLATFORM
ขยายขนาดฐานล�อ ความกว�างช�วงล�อ

พร�อมจัดวางตำแหน�งเคร่ืองยนต�ใหม�ให�อยู�เย้ืองหลังล�อคู�หน�า
ช�วยให�การกระจายน�ำหนักสมดุลยิ�งข้ึน ผสานช�วงล�างหน�าแบบ

อิสระป�กนก 2 ชั�น พร�อมคอยล�สปริง และช�วงล�างหลังแบบแหนบยาว
พ�เศษ Long Span ให�การเกาะถนนทรงตัวเป�นเย่ียม มั�นใจได�ทุกสภาพการขับข่ี

• เครื่องยนต�ใหม�! อีซูซุ ดีดีไอ ซูเปอร�คอมมอนเรล ทนทานด�วยเทคโนโลยีระดับสูง
 ■  ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวด�วยเฟ�องและโซ� (Timing Gear and Chain)
 ■  โครงสร�างระบายความร�อนด�วยน�ำแบบ 2 ชั�น (2-storey Water Jacket) 
 ■  เสื้อสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำด�วยคลื่นความถี่สูง 
 ■  ระบบหล�อเย็นน�ำมันเครื่องที่เสื้อสูบ (Built-in Oil Cooler)
 ■  ลูกสูบวัสดุพ�เศษพร�อมช�องระบายความร�อนในลูกสูบด�วยน�ำมันเครื่อง
 ■  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%

หมายเหตุ
: รายละเอียดต�างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
: สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต�างจากสีจริงเนื่องจากการพ�มพ�
: ก�อนใช�งานโปรดศึกษาเง่ือนไข และวิธีการใช�งานจากคู�มือการใช�รถโดยละเอียดเพ�่อความปลอดภัย
 และประสิทธิภาพในการใช�งาน

www.allnewisuzud-max.com

www.isuzu-tis.com

ภายใต�ทุกรายละเอียดแห�งดีไซน�ล�ำสมัยของ อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค เพ�ยบพร�อมด�วย
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SPECIFICATIONS

เลือก อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค ท่ีเหมาะกับธุรกิจคุณ กับทางเลือกเพ�่อการขนส�งสำหรับคนทั�งโลก
น�ำเงินบอลติก
Baltic Blue

เงินอาร�กติก
Arctic Silver

ขาวไซบีเรียน
Siberian White

PR 1011

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

FOR THE WHOLE WORLD
PERFORMANCE 

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

SAFETY & DURABILITY

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

FOR THE WHOLE WORLD
POWER

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

• กระจกเป�ด-ป�ดด�วยไฟฟ�า Power Windows*  
 สะดวกสบายยิ�งข้ึน

• เพ��มความสะดวกสบายสูงสุด ด�วยช�องเก็บของ
 จำนวนมาก ท่ีสามารถปรับเปล่ียนการใช�งาน  
 ได�หลากหลาย พร�อมเบาะนั�งแบบแยก 60:40  
 ปรับพับแยกได�เพ�่ออรรถประโยชน�สูงสุด

• ชุดเกียร�ธรรมดา 5 สป�ด แบบ SPORT-SHIFT ช�วงชักสั�น เข�าเกียร�ง�าย เร็ว และกระชับ

• ISUZU Ddi 2.5 TURBO ขุมพลังสมบูรณ�แบบ ที่สุดแห�งความประหยัด! ขนาด 2,500 ซีซี เทอร�โบ  
 ให�พลัง 116 แรงม�า (85 กิโลวัตต�) ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 280 นิวตัน-เมตร
 ท่ี 1,800 - 2,200 รอบ/นาที พลังบรรทุกสุดประหยัดเพ�่อธุรกิจยุคใหม�

ISUZU INSIGHT เทคโนโลยีอัจฉริยะดุจอากาศยาน  
“อีซูซุ อินไซท�” ช�วยประมวลผล และวิเคราะห�  
พฤติกรรมการขับขี่ ให�ผู�ขับขี่สามารถเรียนรู�  
และพัฒนาศักยภาพการขับขี่ให�เต็มสมรรถนะ  
และประหยัดน�ำมันยิ�งขึ้น ด�วยข�อมูลสำคัญที่  
บันทึกได�จากการใช�งานจริง

ระบบเพ�่อความปลอดภัย คำนึงถึงความปลอดภัยของผู�ขับข่ี ผู�โดยสาร และทุกชีวิตท่ีร�วมเส�นทาง 
สร�างความอุ�นใจให�ทุกนาทีแห�งการเดินทาง

ACTIVE SAFETY 

ระบบความปลอดภัยป�องกันก�อนเกิดอุบัติเหตุ
• ระบบเบรกสมรรถนะสูง 
 ■ หม�อลมเบรกขนาดใหญ�พ�เศษ 10.5 นิ�ว พร�อม Tied-bar ตอบสนองได�ดียิ�งกว�า 
 ■ ดิสก�เบรกหน�าพร�อมคาลิปเปอร�แบบลูกสูบคู� 
• ไฟหน�าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร� ส�องสว�าง ชัดเจน
• ไฟท�ายขนาดใหญ�

ในโลกแห�งธุรกิจขนส�ง ไม�มีประเด็นไหนสำคัญเทียบเท�ากับความคุ�มค�า
อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค จึงถูกออกแบบเพ�่อความทนทานสูงสุด ให�อยู�คู�ธุรกิจคุณนานเท�านาน

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

FOR THE WHOLE WORLD
SAFETY DURABILITY

UNIVERSAL DESIGN ศาสตร�แห�งการออกแบบโดยให�ผู�ใช�รถเป�นศูนย�กลาง
ด�วยการจัดวางตำแหน�งที่นั�ง และอุปกรณ�ต�างๆ ภายในรถให�เข�ากับทุกสรีระ 
เพ�่อการใช�งานง�ายสะดวกสบาย และใช�งานได�หลากหลายรูปแบบ

ออกแบบรูปทรง และจัดวางตำแหน�ง 
อุปกรณ�ต�างๆ ให�เข�าใจ และใช�งาน
ง�ายจากการมอง หรือสัมผัสเพ�ยง 
ครั�งเดียว

เพ��มมิติการใช�งานให�หลากหลาย 
เพ�่ออรรถประโยชน�ในการใช�งาน 
สูงสุดสำหรับทุกไลฟ�สไตล� อยาก 
ใช�งานแบบไหนก็ใช�ได� ตามความ
ต�องการของแต�ละคน

ออกแบบอุปกรณ�การใช�งานต�างๆ 
ให�ใช�งานสะดวกสบายเป�นธรรมชาติ

Anata Shidai : Up to you

Raku Raku : Comfortable

Kantan : Easy

PICKUP FOR THE WHOLE WORLD

อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด!  ป�กอัพสำหรับคนทั�งโลกอีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด!  ป�กอัพสำหรับคนทั�งโลกอีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด!  ป�กอัพสำหรับคนทั�งโลก

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

PASSIVE SAFETY 
ระบบความปลอดภัยปกป�องขณะเกิดอุบัติเหตุ
• โครงสร�างตัวถังนิรภัยแบบเหล็กกล�า High Tensile Strength Steel ความแข็งแกร�งสูง ผลิตด�วย  
 เทคโนโลยี Tailor Welded Blank โดยใช�เหล็กหนาพ�เศษมาประกอบอย�างชาญฉลาด   
 เสริมความแข็งแกร�งให�ห�องโดยสารในจุดที่ดูดซับแรงกระแทกได�ดีที่สุด
• เข็มขัดนิรภัยแบบจุดยึด 3 จุด 2 ตำแหน�ง และแบบ 2 จุด 1 ตำแหน�ง
• แกนพวงมาลัย และแป�นเบรกแบบยุบตัวได� 

อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด! ลงตัวกับทุกมิติแห�งการดีไซน� พร�อมตอบสนองการบรรทุก 
เต็มรูปแบบด�วยกระบะขนาดใหญ� ตอบรับการขนส�งได�หลากหลายยิ�งข้ึน ด�านหน�าดุดันด�วย
ไฟหน�าแบบ Free-form พร�อมมิติหน�ารถท่ีให�ความปราดเปรียว และลู�ลม ด�านข�าง
โฉบเฉ่ียวด�วยเส�น Katana Line ดุจคมดาบซามูไรเป�นเอกลักษณ�เฉพาะตัว
พร�อมเส�นสายที่ยาวต�อเนื่องจากด�านข�างบรรจบลงสู�ฝาท�าย
ให�ความรู�สึกถึงความแข็งแกร�ง ดุดัน สมเป�นผู�นำรถ
เพ�่อการพาณิชย�อย�างแท�จริง 

ตอบรับธุรกิจยุคใหม� ด�วยรถเพ�่อการพาณิชย� ที่ออกแบบด�วยเทคโนโลยีเหนือระดับ อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค ทุกคันจึงมา 
พร�อมสมรรถนะเหนือชั�น และพร�อมเสมอสำหรับทุกงานบรรทุก ด�วยความพ�เศษทั�งในด�านตำแหน�งการขับขี่ที่ดีเยี่ยม 
และช�วงล�างที่ออกแบบมาให�เป�นรถเพ�่อการพาณิชย�อย�างแท�จริง เกาะถนน ทรงตัวดีแม�บรรทุกหนัก ช�วงล�างหน�าแบบ 
อิสระป�กนก 2 ชั�น พร�อมคอยล�สปริง ผสานช�วงล�างหลังแบบแหนบยาวพ�เศษ Long Span ท่ีพร�อมรองรับทุกงานหนัก 
และยึดเกาะถนนอย�างดีเยี่ยมในเวลาเดียวกัน …ให�ธุรกิจคุณถึงจุดหมายอย�างมั�นใจก�อนใคร

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

FOR THE WHOLE WORLD
PICKUP 

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

DESIGN 
FOR THE WHOLE WORLD

COMFORT
FOR THE WHOLE WORLD

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

เป�ดความรู�สึกใหม�ให�โลกแห�งการขับขี่ กับมิติใหม�แห�งดีไซน� ด�วยเส�นสายที่โอบล�อมทั�งผู�ขับขี่ และผู�โดยสาร 

ถ�ายทอดสัมผัสแห�งความอบอุ�นปลอดภัย ผสานแนวคิดการออกแบบสำหรับคนทั�งโลก UNIVERSAL DESIGN 

เพ�่ออิสรภาพใหม�แห�งการขับขี่ที่สมบูรณ�แบบ

ISUZU Ddi SUPER COMMONRAIL ล�าสุดแห�งเทคโนโลยี ที่สุดแห�งความประหยัดน�ำมัน …จากอีซูซุ
อีซูซุ ดีดีไอ ซูเปอร�คอมมอนเรล เทคโนโลยีคอมมอนเรลยุคใหม� เจนเนอเรชั�น 3.5 จากอีซูซุ ออกแบบและพัฒนา 
ภายใต�แนวคิด “เครื่องยนต�ดีเซลแห�งอนาคต” ให�สมรรถนะอันทรงพลัง ความประหยัดน�ำมันที่เหนือชั�น 
และความเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม พ�เศษด�วย ALL-NEW VGS TURBO เทอร�โบแปรผันรุ�นใหม� 
พร�อมอินเตอร�คูลเลอร�ขนาดใหญ� ตอบสนองได�เร็ว และแรงกว�าในทุกรอบความเร็ว ลูกสูบแรงเสียดทานต่ำ 
หัวฉีดจ�ายน�ำมันเช้ือเพลิงแบบ 8 รู แรงดันสูง 180 MPa. และห�องเผาไหม�แบบ Hi-swirl ท่ีให�อัตราส�วน 
การหมุนวนอากาศสูงสุด ผสานระบบเกียร�ที่ถูกออกแบบเพ�่อถ�ายทอดพลังได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ

อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด! ป�กอัพที่สืบทอด “ดีเอ็นเอ” แห�งรถเพ�่อการพาณิชย�อันเลื่องชื่อ สู�วิวัฒนาการล�าสุด!
ก�าวพ�นทุกขีดจำกัด สำหรับงานบรรทุกหนักโดยเฉพาะ ตอบทุกโจทย�ความต�องการ ทั�งด�านรูปลักษณ� อรรถประโยชน�
ความประหยัดน�ำมัน และความทนทาน ที่โลกธุรกิจขนส�งต�องยอมรับ 

* ในรุ�น S 

• ISUZU Ddi 2.5 VGS TURBO ขุมพลังใหม�ล�าสุด! ที่สุดแห�งพลัง! 
 เคร่ืองยนต�ขนาด 2,500 ซีซี ผสานเทคโนโลยีเทอร�โบแปรผัน มาพร�อมความประหยัดน�ำมันเหนือระดับ
 ให�พลังแรงจัดถึง 136 แรงม�า (100 กิโลวัตต�) ท่ี 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงแบบต�อเน่ือง
 (High Flat-torque) สูงถึง 320 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,800 รอบ/นาที แรงจัดต�อเนื่อง
 ทุกช�วงความเร็ว

1,570 มม.

2,305 มม. 440 มม.

แพลทฟอร�มใหม�ล�าสุด! i-GRIP PLATFORM
ขยายขนาดฐานล�อ ความกว�างช�วงล�อ

พร�อมจัดวางตำแหน�งเคร่ืองยนต�ใหม�ให�อยู�เย้ืองหลังล�อคู�หน�า
ช�วยให�การกระจายน�ำหนักสมดุลยิ�งข้ึน ผสานช�วงล�างหน�าแบบ

อิสระป�กนก 2 ชั�น พร�อมคอยล�สปริง และช�วงล�างหลังแบบแหนบยาว
พ�เศษ Long Span ให�การเกาะถนนทรงตัวเป�นเย่ียม มั�นใจได�ทุกสภาพการขับข่ี

• เครื่องยนต�ใหม�! อีซูซุ ดีดีไอ ซูเปอร�คอมมอนเรล ทนทานด�วยเทคโนโลยีระดับสูง
 ■  ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวด�วยเฟ�องและโซ� (Timing Gear and Chain)
 ■  โครงสร�างระบายความร�อนด�วยน�ำแบบ 2 ชั�น (2-storey Water Jacket) 
 ■  เสื้อสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำด�วยคลื่นความถี่สูง 
 ■  ระบบหล�อเย็นน�ำมันเครื่องที่เสื้อสูบ (Built-in Oil Cooler)
 ■  ลูกสูบวัสดุพ�เศษพร�อมช�องระบายความร�อนในลูกสูบด�วยน�ำมันเครื่อง
 ■  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%

หมายเหตุ
: รายละเอียดต�างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
: สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต�างจากสีจริงเนื่องจากการพ�มพ�
: ก�อนใช�งานโปรดศึกษาเง่ือนไข และวิธีการใช�งานจากคู�มือการใช�รถโดยละเอียดเพ�่อความปลอดภัย
 และประสิทธิภาพในการใช�งาน

www.allnewisuzud-max.com

www.isuzu-tis.com

ภายใต�ทุกรายละเอียดแห�งดีไซน�ล�ำสมัยของ อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค เพ�ยบพร�อมด�วย



ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

FOR THE WHOLE WORLD
LINE UP

SPECIFICATIONS

เลือก อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค ท่ีเหมาะกับธุรกิจคุณ กับทางเลือกเพ�่อการขนส�งสำหรับคนทั�งโลก
น�ำเงินบอลติก
Baltic Blue

เงินอาร�กติก
Arctic Silver

ขาวไซบีเรียน
Siberian White

PR 1011

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

FOR THE WHOLE WORLD
PERFORMANCE 

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

SAFETY & DURABILITY

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

FOR THE WHOLE WORLD
POWER

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

• กระจกเป�ด-ป�ดด�วยไฟฟ�า Power Windows*  
 สะดวกสบายยิ�งข้ึน

• เพ��มความสะดวกสบายสูงสุด ด�วยช�องเก็บของ
 จำนวนมาก ท่ีสามารถปรับเปล่ียนการใช�งาน  
 ได�หลากหลาย พร�อมเบาะนั�งแบบแยก 60:40  
 ปรับพับแยกได�เพ�่ออรรถประโยชน�สูงสุด

• ชุดเกียร�ธรรมดา 5 สป�ด แบบ SPORT-SHIFT ช�วงชักสั�น เข�าเกียร�ง�าย เร็ว และกระชับ

• ISUZU Ddi 2.5 TURBO ขุมพลังสมบูรณ�แบบ ที่สุดแห�งความประหยัด! ขนาด 2,500 ซีซี เทอร�โบ  
 ให�พลัง 116 แรงม�า (85 กิโลวัตต�) ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 280 นิวตัน-เมตร
 ท่ี 1,800 - 2,200 รอบ/นาที พลังบรรทุกสุดประหยัดเพ�่อธุรกิจยุคใหม�

ISUZU INSIGHT เทคโนโลยีอัจฉริยะดุจอากาศยาน  
“อีซูซุ อินไซท�” ช�วยประมวลผล และวิเคราะห�  
พฤติกรรมการขับขี่ ให�ผู�ขับขี่สามารถเรียนรู�  
และพัฒนาศักยภาพการขับขี่ให�เต็มสมรรถนะ  
และประหยัดน�ำมันยิ�งขึ้น ด�วยข�อมูลสำคัญที่  
บันทึกได�จากการใช�งานจริง

ระบบเพ�่อความปลอดภัย คำนึงถึงความปลอดภัยของผู�ขับข่ี ผู�โดยสาร และทุกชีวิตท่ีร�วมเส�นทาง 
สร�างความอุ�นใจให�ทุกนาทีแห�งการเดินทาง

ACTIVE SAFETY 

ระบบความปลอดภัยป�องกันก�อนเกิดอุบัติเหตุ
• ระบบเบรกสมรรถนะสูง 
 ■ หม�อลมเบรกขนาดใหญ�พ�เศษ 10.5 นิ�ว พร�อม Tied-bar ตอบสนองได�ดียิ�งกว�า 
 ■ ดิสก�เบรกหน�าพร�อมคาลิปเปอร�แบบลูกสูบคู� 
• ไฟหน�าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร� ส�องสว�าง ชัดเจน
• ไฟท�ายขนาดใหญ�

ในโลกแห�งธุรกิจขนส�ง ไม�มีประเด็นไหนสำคัญเทียบเท�ากับความคุ�มค�า
อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค จึงถูกออกแบบเพ�่อความทนทานสูงสุด ให�อยู�คู�ธุรกิจคุณนานเท�านาน

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

FOR THE WHOLE WORLD
SAFETY DURABILITY

UNIVERSAL DESIGN ศาสตร�แห�งการออกแบบโดยให�ผู�ใช�รถเป�นศูนย�กลาง
ด�วยการจัดวางตำแหน�งที่นั�ง และอุปกรณ�ต�างๆ ภายในรถให�เข�ากับทุกสรีระ 
เพ�่อการใช�งานง�ายสะดวกสบาย และใช�งานได�หลากหลายรูปแบบ

ออกแบบรูปทรง และจัดวางตำแหน�ง 
อุปกรณ�ต�างๆ ให�เข�าใจ และใช�งาน
ง�ายจากการมอง หรือสัมผัสเพ�ยง 
ครั�งเดียว

เพ��มมิติการใช�งานให�หลากหลาย 
เพ�่ออรรถประโยชน�ในการใช�งาน 
สูงสุดสำหรับทุกไลฟ�สไตล� อยาก 
ใช�งานแบบไหนก็ใช�ได� ตามความ
ต�องการของแต�ละคน

ออกแบบอุปกรณ�การใช�งานต�างๆ 
ให�ใช�งานสะดวกสบายเป�นธรรมชาติ

Anata Shidai : Up to you

Raku Raku : Comfortable

Kantan : Easy

PICKUP FOR THE WHOLE WORLD

อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด!  ป�กอัพสำหรับคนทั�งโลกอีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด!  ป�กอัพสำหรับคนทั�งโลกอีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด!  ป�กอัพสำหรับคนทั�งโลก

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

PASSIVE SAFETY 
ระบบความปลอดภัยปกป�องขณะเกิดอุบัติเหตุ
• โครงสร�างตัวถังนิรภัยแบบเหล็กกล�า High Tensile Strength Steel ความแข็งแกร�งสูง ผลิตด�วย  
 เทคโนโลยี Tailor Welded Blank โดยใช�เหล็กหนาพ�เศษมาประกอบอย�างชาญฉลาด   
 เสริมความแข็งแกร�งให�ห�องโดยสารในจุดที่ดูดซับแรงกระแทกได�ดีที่สุด
• เข็มขัดนิรภัยแบบจุดยึด 3 จุด 2 ตำแหน�ง และแบบ 2 จุด 1 ตำแหน�ง
• แกนพวงมาลัย และแป�นเบรกแบบยุบตัวได� 

อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด! ลงตัวกับทุกมิติแห�งการดีไซน� พร�อมตอบสนองการบรรทุก 
เต็มรูปแบบด�วยกระบะขนาดใหญ� ตอบรับการขนส�งได�หลากหลายยิ�งข้ึน ด�านหน�าดุดันด�วย
ไฟหน�าแบบ Free-form พร�อมมิติหน�ารถท่ีให�ความปราดเปรียว และลู�ลม ด�านข�าง
โฉบเฉ่ียวด�วยเส�น Katana Line ดุจคมดาบซามูไรเป�นเอกลักษณ�เฉพาะตัว
พร�อมเส�นสายที่ยาวต�อเนื่องจากด�านข�างบรรจบลงสู�ฝาท�าย
ให�ความรู�สึกถึงความแข็งแกร�ง ดุดัน สมเป�นผู�นำรถ
เพ�่อการพาณิชย�อย�างแท�จริง 

ตอบรับธุรกิจยุคใหม� ด�วยรถเพ�่อการพาณิชย� ที่ออกแบบด�วยเทคโนโลยีเหนือระดับ อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค ทุกคันจึงมา 
พร�อมสมรรถนะเหนือชั�น และพร�อมเสมอสำหรับทุกงานบรรทุก ด�วยความพ�เศษทั�งในด�านตำแหน�งการขับขี่ที่ดีเยี่ยม 
และช�วงล�างที่ออกแบบมาให�เป�นรถเพ�่อการพาณิชย�อย�างแท�จริง เกาะถนน ทรงตัวดีแม�บรรทุกหนัก ช�วงล�างหน�าแบบ 
อิสระป�กนก 2 ชั�น พร�อมคอยล�สปริง ผสานช�วงล�างหลังแบบแหนบยาวพ�เศษ Long Span ท่ีพร�อมรองรับทุกงานหนัก 
และยึดเกาะถนนอย�างดีเยี่ยมในเวลาเดียวกัน …ให�ธุรกิจคุณถึงจุดหมายอย�างมั�นใจก�อนใคร

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

FOR THE WHOLE WORLD
PICKUP 

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

DESIGN 
FOR THE WHOLE WORLD

COMFORT
FOR THE WHOLE WORLD

ALL-NEW ISUZU D-MAX SPARK

เป�ดความรู�สึกใหม�ให�โลกแห�งการขับขี่ กับมิติใหม�แห�งดีไซน� ด�วยเส�นสายที่โอบล�อมทั�งผู�ขับขี่ และผู�โดยสาร 

ถ�ายทอดสัมผัสแห�งความอบอุ�นปลอดภัย ผสานแนวคิดการออกแบบสำหรับคนทั�งโลก UNIVERSAL DESIGN 

เพ�่ออิสรภาพใหม�แห�งการขับขี่ที่สมบูรณ�แบบ

ISUZU Ddi SUPER COMMONRAIL ล�าสุดแห�งเทคโนโลยี ที่สุดแห�งความประหยัดน�ำมัน …จากอีซูซุ
อีซูซุ ดีดีไอ ซูเปอร�คอมมอนเรล เทคโนโลยีคอมมอนเรลยุคใหม� เจนเนอเรชั�น 3.5 จากอีซูซุ ออกแบบและพัฒนา 
ภายใต�แนวคิด “เครื่องยนต�ดีเซลแห�งอนาคต” ให�สมรรถนะอันทรงพลัง ความประหยัดน�ำมันที่เหนือชั�น 
และความเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม พ�เศษด�วย ALL-NEW VGS TURBO เทอร�โบแปรผันรุ�นใหม� 
พร�อมอินเตอร�คูลเลอร�ขนาดใหญ� ตอบสนองได�เร็ว และแรงกว�าในทุกรอบความเร็ว ลูกสูบแรงเสียดทานต่ำ 
หัวฉีดจ�ายน�ำมันเช้ือเพลิงแบบ 8 รู แรงดันสูง 180 MPa. และห�องเผาไหม�แบบ Hi-swirl ท่ีให�อัตราส�วน 
การหมุนวนอากาศสูงสุด ผสานระบบเกียร�ที่ถูกออกแบบเพ�่อถ�ายทอดพลังได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ

อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค รุ�นใหม�หมด! ป�กอัพที่สืบทอด “ดีเอ็นเอ” แห�งรถเพ�่อการพาณิชย�อันเลื่องชื่อ สู�วิวัฒนาการล�าสุด!
ก�าวพ�นทุกขีดจำกัด สำหรับงานบรรทุกหนักโดยเฉพาะ ตอบทุกโจทย�ความต�องการ ทั�งด�านรูปลักษณ� อรรถประโยชน�
ความประหยัดน�ำมัน และความทนทาน ที่โลกธุรกิจขนส�งต�องยอมรับ 

* ในรุ�น S 

• ISUZU Ddi 2.5 VGS TURBO ขุมพลังใหม�ล�าสุด! ที่สุดแห�งพลัง! 
 เคร่ืองยนต�ขนาด 2,500 ซีซี ผสานเทคโนโลยีเทอร�โบแปรผัน มาพร�อมความประหยัดน�ำมันเหนือระดับ
 ให�พลังแรงจัดถึง 136 แรงม�า (100 กิโลวัตต�) ท่ี 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงแบบต�อเน่ือง
 (High Flat-torque) สูงถึง 320 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,800 รอบ/นาที แรงจัดต�อเนื่อง
 ทุกช�วงความเร็ว

1,570 มม.

2,305 มม. 440 มม.

แพลทฟอร�มใหม�ล�าสุด! i-GRIP PLATFORM
ขยายขนาดฐานล�อ ความกว�างช�วงล�อ

พร�อมจัดวางตำแหน�งเคร่ืองยนต�ใหม�ให�อยู�เย้ืองหลังล�อคู�หน�า
ช�วยให�การกระจายน�ำหนักสมดุลยิ�งข้ึน ผสานช�วงล�างหน�าแบบ

อิสระป�กนก 2 ชั�น พร�อมคอยล�สปริง และช�วงล�างหลังแบบแหนบยาว
พ�เศษ Long Span ให�การเกาะถนนทรงตัวเป�นเย่ียม มั�นใจได�ทุกสภาพการขับข่ี

• เครื่องยนต�ใหม�! อีซูซุ ดีดีไอ ซูเปอร�คอมมอนเรล ทนทานด�วยเทคโนโลยีระดับสูง
 ■  ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวด�วยเฟ�องและโซ� (Timing Gear and Chain)
 ■  โครงสร�างระบายความร�อนด�วยน�ำแบบ 2 ชั�น (2-storey Water Jacket) 
 ■  เสื้อสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำด�วยคลื่นความถี่สูง 
 ■  ระบบหล�อเย็นน�ำมันเครื่องที่เสื้อสูบ (Built-in Oil Cooler)
 ■  ลูกสูบวัสดุพ�เศษพร�อมช�องระบายความร�อนในลูกสูบด�วยน�ำมันเครื่อง
 ■  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%

หมายเหตุ
: รายละเอียดต�างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
: สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต�างจากสีจริงเนื่องจากการพ�มพ�
: ก�อนใช�งานโปรดศึกษาเง่ือนไข และวิธีการใช�งานจากคู�มือการใช�รถโดยละเอียดเพ�่อความปลอดภัย
 และประสิทธิภาพในการใช�งาน

www.allnewisuzud-max.com

www.isuzu-tis.com

ภายใต�ทุกรายละเอียดแห�งดีไซน�ล�ำสมัยของ อีซูซุดีแมคซ� สปาร�ค เพ�ยบพร�อมด�วย




