


Oto twardziel przyszłości. Samochody ISUZU są znane z wytrzymałości i mocy, a nowy model D-MAX 
podnosi poprzeczkę w obu sferach. 

Pojazd wyposażono w najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa, nowoczesny system 
inforozrywki, a także wyposażenie zwiększające poziom komfortu. To ucieleśnienie stuletniego doświad-
czenia firmy ISUZU w tworzeniu najdoskonalszych pojazdów użytkowych. Na drodze i poza nią, w pracy
i w czasie wolnym — model D-MAX definiuje niezawodność na nowo — dziś, jutro, zawsze. 
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Zupełnie nowy model ISUZU D-MAX zaprojektowano od początku, aby wyrażał męskość
i zdecydowanie. Nie sposób pomylić z niczym innym solidności samochodu i charakterystycznej, 
klinowatej sylwetki nadwozia. Od razu widać, że D-MAX nowej generacji ma zapisane w genach 
najlepsze cechy nie tylko ciężarówki. Zawsze czeka dostojnie, gotowy do działania. 

Oświetla drogę nowymi reflektorami Bi-LED i eleganckimi światłami mijania do jazdy w dzień.
Ulepszony, praktyczny opływowy kształt pojazdu nie tylko zmniejsza spalanie i ogranicza szum 
powietrza, ale i dodaje elegancji. 

Sportowe felgi aluminiowe, zintegrowany tylny zderzak pełniący rolę stopnia, na nowo zaprojekto-
wane progi, różne typy kabin oraz wersje wyposażenia, sprawiają, że każdy znajdzie dla siebie odpo-
wiedni wariant ISUZU D-MAX.

A Reflektory Bi-LED ze zintegrowanymi światłami do jazdy w dzień:
 mają jeszcze większy zasięg i zapewniają znacznie szersze pole widzenia,
 zapewniając maksimum widoczności. 
  
B Zintegrowany zderzak tylny: zderzak ze zintegrowanym stopniem 
 nie tylko chroni pojazd, ale i ułatwia dostęp do przewożonego ładunku.
 Jednoczęściowa konstrukcja nadaje dynamicznego wyglądu.
  
C Lampy tylne: zaprojektowane na nowo, zespolone z podwójnymi
 światłami LED dają lepszą widoczność i większy poziom bezpieczeństwa.
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ISUZU D-MAX wyposażono w zupełnie nowe, ułatwiające życie innowacyjne rozwią-

zania. 

Duży ekran dotykowy z możliwością indywidualnej konfiguracji jest zgodny 

z Apple CarPlay™ i Android Auto™, a także obsługuje rozpoznawanie głosu i odtwa-

rza dźwięk z ośmiu głośników. Duży wyświetlacz centralny TFT 4,2" pomiędzy wskaź-

nikami, przekazuje wszystkie ważne dla kierowcy informacje. ISUZU D-MAX wyposa-

żono również w porty USB, które są zlokalizowane w części przedniej i tylnej kabiny. 

Dzięki nim Twoje urządzenia będą zawsze naładowane i gotowe do pracy, również 

poza domem czy biurem. 

ISUZU D-Max to cała paleta technologii zbliżających użytkownika do samochodu. 

Funkcje obejmują m. in. ryglowanie drzwi po oddaleniu się od pojazdu, która zamyka 

je automatycznie, gdy tylko odejdziesz na odległość większą niż trzy metry, a także 

światła które, po zmroku doświetlą Ci drogę do domu. 

Oto najbardziej zaawansowany w historii ISUZU D-MAX. Powstał z myślą o Tobie.

A Duży wyświetlacz wielofunkcyjny TFT 4,2": pokazuje różne
 funkcje pojazdu zależnie od preferencji kierowcy.
  
B System inforozrywki z Apple CarPlay™ i Android Auto™: replikuje
 funkcje smartfona, w tym rozpoznawanie głosu, podczas jazdy.
  
C Więcej portów USB: łatwy dostęp dla osób z przodu i z tyłu pojazdu.
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Wygodny, łatwy w obsłudze ISUZU D-MAX to znacznie więcej niż tylko pick-up. To mobilne biuro, miejsce 
relaksu oraz przepustka do przygód. 

Uniwersalna konstrukcja samochodów ISUZU to funkcje dostosowane do Twoich potrzeb. ISUZU D-MAX 
oferuje imponujące, przestrzenne, dobrze wyposażone i zaprojektowane wnętrze. Jest ono łatwo dostępne,
a całkowicie nowe fotele dają niespotykany komfort. Elektryczna regulacja w ośmiu kierunkach fotela kierow-
cy oraz możliwość pochylenia i teleskopowej regulacji kolumny kierowniczej, pozwalają dobrać najbardziej 
optymalną pozycję za kierownicą. W celu zwiększenia komfortu podczas jazdy, każdy fotel został wyłożony 
miękkim materiałem i wyposażony w sztywniejsze oparcie. Dodatkowo, bez względu na to, czy siedzisz
z przodu czy z tyłu, masz pod ręką sporo miejsca na swoje rzeczy. Dwustrefowa klimatyzacja  i niski poziom 
hałasu wewnątrz pojazdu, czynią z każdej podróży przyjemność.

Nieważne, czy jedziesz z rodziną czy służbowo, z ISUZU D-MAX jesteś o krok przed konkurencją. To następ-
ny etap ewolucji marki ISUZU.

A Kierownica: mniejsza i bardziej sportowa, z regulacją w dwóch płaszczyznach dla optymalnej pozycji kierowcy.
  
B Konsola tylna z regulowanymi nawiewami: komfort i wygoda, złącze USB dla pasażerów jadących z tyłu.
  
C Kieszenie boczne: każde drzwi wyposażono w miejsce na butelkę o pojemności 1,5 l.
  
D Dwustrefowa klimatyzacja: kierowca i pasażer z przodu mogą niezależnie ustawić
 temperaturę do własnych upodobań.
  
E Skórzany fotel z regulowanym podparciem części lędźwiowej: ergonomiczna konstrukcja, elastyczna,
 wygodna pianka pochłaniająca drgania oraz regulowana w ośmiu kierunkach pozycja kierowcy.
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Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Dlatego właśnie ISUZU 
D-MAX powstał z myślą o zapewnieniu pełnego spokoju. Samochód wyposażono w liczne zabezpie-
czenia działające automatycznie i niezależnie od Ciebie. Dzięki nim wyjdziesz cało z wielu niebez-
piecznych sytuacji, nawet nie wiedząc, że coś Ci zagrażało. Dodatkowe systemy, takie jak wspoma-
ganie ruszania pod górę (HSA) i wspomaganie jazdy z góry (HDC), dadzą Ci dodatkową pewność
w trudnych warunkach, zarówno na drodze, jak i poza nią. 

Nadwozie nowego ISUZU D-MAX wzmocniono dodatkowo, aby chronić pasażerów od uderzeń
z zewnątrz. Większe hamulce przednie i tylne poprawiają skuteczność hamowania, aby jeszcze 
łatwiej zapobiegać wypadkom, a fotele zaprojektowano z myślą o pochłanianiu ewentualnych ude-
rzeń. Jeśli konieczne będzie aktywowanie jednej z ośmiu poduszek powietrznych, drzwi samochodu 
zostaną automatycznie odryglowane.

ISUZU D-MAX chroni nie tylko Ciebie, ale i osoby w Twoim otoczeniu. Układ chroniący pieszych 
minimalizuje obrażenia osób poza pojazdem w przypadki kolizji. 

Pewność to nie tylko możliwość jazdy po najtrudniejszym terenie. To przede wszystkim świadomość 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas każdej podróży.

A Systemy HSA i HDC: wspomaganie ruszania pod górę 
 i kontrola zjeżdżania z góry gwarantują maksymalną pewność
 w górzystym terenie.
  
B Poduszki powietrzne: większe poduszki o nowym kształcie
 zapewniają jeszcze lepszą ochronę.
  
C Wzmocniona kabina: wyprodukowana ze stali o wysokiej
 odporności na rozrywanie, gwarantuje wytrzymałość i trwałość
 oraz zabezpiecza przestrzeń, w której przebywają pasażerowie.
  
D Większe hamulce: ograniczony hałas hamowania, istotnie
 wydłużony okres eksploatacji i ulepszone wyczucie hamulców.

A : HDCA : HSA



W zupełnie nowym ISUZU D-MAX kierowca ma do swojej dyspozycji szereg zaawansowanych systemów 
wspomagania jazdy (ADAS) stworzonych w trosce o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Systemy 
działają niezależnie i wspólnie, wspomagając Cię, gdziekolwiek zdecydujesz się pojechać.

MONITOROWANIE
MARTWEGO POLA (BSM):
aktywuje kontrolkę ostrzegawczą 
w lusterku bocznym po wykryciu 
niewidocznego pojazdu 
najeżdżającego z tyłu.

ZAPOBIEGANIE ZJAZDU
Z PASA RUCHU (LDP):
delikatnie sprowadza pojazd 
na środek pasa ruchu, po 
którym się porusza.

ASYSTENT SKUPIENIA 
KIEROWCY (AA):
ostrzega, gdy pojazd zjeżdża z 
pasa ruchu, i zaleca kierowcy 
chwilę przerwy w celu odzyska-
nia koncentracji.

TEMPOMAT
ADAPTACYJNY (ACC):
dostosowuje prędkość
i odległość do pojazdu
poprzedzającego.

ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW 
DROGOWYCH (TSR):
wykrywa znaki drogowe przed 
pojazdem i wyświetla je na 
ekranie.

ASYSTENT SKRĘTU (TA): 
aktywnie zapobiega zajeżdżaniu 
drogi nadjeżdżającym 
pojazdom.

OSTRZEGANIE O RUCHU 
POPRZECZNYM Z TYŁU 
(RCTA):
wykrywa pojazdy nadjeżdżają-
ce poprzecznie z tyłu podczas 
cofania.

AUTONOMICZNY HAMULEC 
BEZPIECZEŃSTWA (AEB): 
hamulec jest aktywowany 
automatycznie w celu zapobiega-
nia kolizji, jeśli wykryte zostanie 
bardzo prawdopodobne zderzenie.
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Firma ISUZU zbudowała ponad 27 milionów silników na rynek międzynarodowy, co czyni 
z niej globalnego lidera produkcji silników Diesla. Silnik ISUZU D-MAX oferuje połącze-
nie responsywnego momentu na niskich obrotach z zapasem mocy do działania, które 
rozbudza pewność siebie podczas każdej podróży. 
Legendarny, niezawodny silnik samochodu to synonim wytrzymałości. Dzięki inteligent-
nym systemom, takim jak system start-stop (ISS), możesz liczyć nie tylko na bezkom-
promisową wydajność i zgodność z najnowszymi normami emisji, ale i na większą 
oszczędność paliwa. Ulepszona reakcja turbosprężarki, precyzyjna kontrola wtrysku 
paliwa oraz niski poziom hałasu silnika sprawiają, że nowy ISUZU D-MAX jest dopraco-
wany jak nigdy dotąd.

A Osiągi silnika 1,9L Diesel: maksymalna moc 120 kW (163 KM),
 maksymalny moment obrotowy 360 Nm.

B Silnik: solidny i dopracowany, jak każdy z rodziny ISUZU, budujący 
 reputację marki.

C Turbosprężarka VGS ze sterowana elektronicznie:
 mniejsze opóźnienie, więcej mocy.
  
D Komora spalania: zoptymalizowana komora spalania minimalizuje
 emisję zanieczyszczeń, jednocześnie zwiększając oszczędność.
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Niespotykana niezawodność ISUZU D-MAX wynika z „DNA ciężarówki”. Nowy 
D-MAX kontynuuje tradycję wytrzymałości, która zaczęła się w 1963 roku wraz
z pierwszym pick-upem ISUZU. Nowy model jest wyższy, szerszy i mocniejszy niż 
kiedykolwiek. Podczas prac badawczo-rozwojowych wykonał pracę ekwiwalentną 
przejechaniu czterech milionów kilometrów po drodze i poza nią. Badania dowodzą, że 
jest to najtwardszy pick-up w historii firmy ISUZU.

Nowe nadwozie modelu D-MAX jest lekkie, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo 
kierowcy i pasażerów, zmniejsza natężenie hałasu i drgań, a także zwiększa stabil-
ność. Model powstał z myślą o prostocie w utrzymaniu. Wyposażono go w niezwykle 
solidne zabezpieczenia przed korozją oraz wiele komponentów niewymagających kon-
serwacji. 

ISUZU D-MAX będzie gotowy do dalszej jazdy nawet po wielu latach intensywnej 
eksploatacji. Bo życie jest zbyt krótkie na wymówki.

A Hydrauliczne regulatory luzu zaworowego:
 pracują niezależnie w celu zwiększenia trwałości.
  
B Jeden pasek osprzętu silnika: z automatycznym napinaczem
 minimalizuje zużycie.
  
C Utwardzane cylindry: zaawansowany proces
 utwardzania indukcyjnego znacznie poprawia własności
 ślizgowe cylindrów.  
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Zupełnie nowy ISUZU D-MAX sprosta każdemu wyzwaniu. Nowe zawieszenie minimalizuje przechyły 
nadwozia, jednocześnie utrzymując ładunek, a także zwiększając komfort jazdy. Opcja ręcznej lub 
automatycznej skrzyni biegów — każda o sześciu biegach — sprawia że, masz całkowitą kontrolę, 
zależnie od potrzeb. 

Dzięki niesamowitej mocy i wytrzymałości oraz nowej blokadzie mechanizmu różnicowego,
ISUZU D-Max pokazuje pazur także podczas jazdy off-road. Różne rodzaje osłon podwozia gwarantują 
maksymalną ochronę przed kamieniami, uderzeniami i otarciami. Mały promień skrętu zapewnia zdol-
ność manewrowania na wąskiej drodze i wokół przeszkód. Manewruj z łatwością! 

A Ochrona podwozia: sprosta wyzwaniom nawet w najtrudniejszym terenie.

B Skrzynia ładunkowa: przestrzenna i praktyczna, z szeroką i płaską
 podłogą.

C Rama: większa i mocniejsza o większej sztywności skrętnej i wzdłużnej
to większa sterowność, stabilność i trwałość.



ISUZU Automotive Polska
ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa
www.isuzu.com.pl

ISUZU Automotive Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym 
katalogu, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. Wszelkie informacje podane w katalogu, 
w szczególności prezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku sprzedaży konsumenckiej, w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej Ustawa), zawarte w tym katalogu 
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 
4 ust. 2 Ustawy. 
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