


УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

1530мм

1552мм 465мм

Модифікація L з подвійною кабіною 
кольору Splash White (Сплеш Уайт)

Модифікація LS з одинарною подовженою кабіною 
кольору Titanium Silver Metallic (Тітаніум Сільвер Металік)

4WD Shift on-the-fly system

Система перемикання режимів роботи 
роздавальної коробки під час руху 
(тільки для  режимів 2H та 4Н)

Трансформація заднього ряду 
сидінь для габаритного та цінного 
вантажу

Кузов з великою вантажною зоною

Популярні повнопривідні моделі ISUZU D-Max мають надзвичайні позашляхові 
властивості, а також можливість перемикання приводу під час руху, і тому однаково 
бездоганні в будь-якому місці, на будь-якій дорозі та для будь-якої мети. Незалежно 
від того чи ви ремонтуєте паркани на фермі, везете родину за місто, збираєте врожай 
або маєте на борту складне спорядження для найрізноманітніших видів діяльності, 
від відпочинку і розваг до серйозних викликів, навіть спасіння людей, ISUZU D-Max 
залюбки і легко виконає ваше завдання.

Безцінний досвід, отриманий ISUZU під час експлуатації D-Max в усіх куточках світу, 
від сільського господарства Австралії до ралі Париж-Дакар, свідчить, що ISUZU 
D-Max ніколи не відмовить у виклику.

Це розуміння, поєднане з майстерністю виробництва комерційних транспортних 
засобів починаючи з 1916 року, означає, що ми дійсно можемо назвати себе 
майстрами з виробництва пікапів.



ДНК ВАНТАЖІВКИМодифікація LS+ з подвійною кабіною та опціональними 
рейлінгами, кольору Titanium Silver Metallic 
(Тітаніум Сільвер Металік)

Як провідний світовий виробник комерційних транспортних засобів, ISUZU розуміє 
важливість використання високоякісних, ретельно розроблених та надійних 
компонентів, щоб зробити все в ISUZU D-Max довговічним.  Жорсткі, безкомпромісні 
пікапи ISUZU будуються за технологіями та можливостями, запозиченими 
безпосередньо зі спадщини вантажівок.

Шасі D-Max отримує міцність та довговічність вантажівки, забезпечуючи більш 
впевнене утримання та рівновагу на дорозі за будь-яких умов, з навантаженням 
або без нього. Ретельне випробування транспортних засобів мільйонами кілометрів 
у жорстких, реальних умовах гарантують, що кожен двигун, кожна рама та кожен 
компонент є досконалим. 

Більше ніж віковий досвід виробництва вантажних автомобілів ISUZU свідчить: 
в основу кожного пікапу D-Max покладено ДНК вантажівки ISUZU. 

Сталевий ланцюг 
з автоматичним натяжителем 
ланцюга гарантує надійність
та довговічність

Гідрокомпенсатори клапанів 
забезпечують оптимальне 
згоряння палива та покращують 
експлуатаційну надійність

Графітове покриття поршнів 
знижує тертя та збільшує 
моторесурс двигуна



БЕЗПЕКА Модифікація LS+ з подвійною кабіною кольору 
Titanium Silver Metallic (Тітаніум Сільвер Металік)

В ISUZU безпека завжди на першому місці. Ретельна увага до деталей дозволяє 
ISUZU гарантувати високий рівень функцій активної та пасивної безпеки. 

Функція допомоги при старті в гору (HSA) вмикається автоматично на схилах, щоб 
уникнути скочування ISUZU D-Max під час старту, тоді як контроль спуску з гори 
(HDC) дозволяє плавно спускатися з гірки.

Інтелектуальний дизайн кабіни гарантує чудову видимість на дорозі, тоді як 
антиблокувальна гальмівна система (ABS), електронне розподілення гальмівних 
зусиль (EBD), допомога при гальмуванні (BA), система допомоги при буксируванні 
причепу  (TSC) та прожекторні фари активно працюють, щоб допомагати водію бути 
завжди у готовності до потенційної небезпеки.

При їх поєднанні з кабіною із високою міцністю на розрив, передньою частиною, що 
поглинає енергію при зіткненні, бортами, підсиленими від бокових ударів та шістьма 
подушками безпеки з подвійно-попередньо натягуючими ременями безпеки, ви 
можете бути впевнені, що D-Max зроблений міцним та безпечним для Вас та Ваших 
пасажирів.

Trailer Sway Control (TSC)*
*система допомоги при буксируванні причепа.

Передні фари прожекторного 
типу з інтегрованими 
LED-ходовими вогнями

6 подушок безпеки 
в усіх комплектаціях

Силова конструкція кабіни, 
виконана зі сталі з високою 
міцністю на розрив



Палітра кольорів

• Антиблокувальна гальмівна 
система – ABS

• Система розподілу гальмівних 
зусиль – EBD

• Система курсової стабілізації – ESC
• Контроль тягового зусилля – TCS
• Система допомоги при русі 

з гірки – HDC
• Система допомоги при старті 

під гірку – HSA
• Захист масляного піддона
• Захист роздавальної коробки
• Захист паливного баку
• Задні протитуманні фари
• Передні подушки безпеки
• Бічні подушки безпеки
• Бічні «шторки» безпеки
• Передні ремені безпеки інтегровані 

з SRS
• Конструкція передніх сидінь,  

що знижує ймовірність травми шиї
• Індикатор ременів безпеки
• Система кріплення дитячих 

крісел ISOFIX
• Прожекторні (лінзовані) фари 

головного світла

• Передні сидіння з електричним 
регулюванням та підігрівом

• Багатофункціональний дисплей
• Управління аудіосистемою з керма
• Система Live Surround System
• Мультимедійна система
• Шкіряний салон
• Система безключового доступу та 

запуску двигуна PESS
• Автоматичний клімат-контроль
• Камера заднього виду
• Панель приладів з хромованими 

елементами
• Хромовані бічні підніжки

• USB-порти для зарядки на передньому та 
задньому рядах 

• Хромовані бічні дзеркала з електричним 
складанням 

• Передні протитуманні фари  
• Cвітлодіодні задні фари 
• Круїз-контроль 
• Кермо та ручка КПП оздоблені шкірою 
• Регульоване по висоті сидіння водія 
• Радіо з CD / mp3 / Bluetooth 
• Хромована решітка радіатора 
• Передній бампер в колір кузова 
• Хромоване оздоблення передньої маски 
• Центральна ручка багажника хромована 
• Хромоване оздоблення заднього бампера 

 

• Передні та задні 
електросклопідйомники 

• Обігрів заднього скла 
• Три підголівника на задньому 

сидінні 
• Кондиціонер  
• Бічні дзеркала 

з електрорегулюванням  
та підігрівом 

• Центральний замок з управлінням 
з ключа 

• Імобілайзер
• Передній бампер з чорного пластику
• Задній бампер с захисними 

накладками
• Петлі кріплення вантажу в кузові 
• Чорна пластикова решітка 

радіатора 
• Центральна ручка багажника 

чорна 
• Два передніх буксировочних 

крюки 

Модифікації

Модифікація L

Модифікація LS Модифікація LS+

Практичний, надійний і міцний.
Найкращий вибір коли головне - це 
виконана робота.

Пікапів багато, але Ви знаєте, що є 
один, який ідеально відповідає вашим 
вимогам.

COSMIC BLACK mica*
Космік Блек міка

(RAL 9005)

GALENA GRAY met*
Галена Грей мет

(RAL 7012)

SAPPHIRE BLUE mica*
Сапфір Блу міка

(RAL 5026)

SPLASH WHITE
Сплеш Уайт

(RAL 9003)

OBSIDIAN GRAY mica*
Обсідіан Грей міка

(RAL 7024)
*Mica — перламутр 

*Met — металік

TITANIUM SILVER met*
Тітаніум Сільвер мет

(RAL 9006)

RED SPINEL mica*
Ред Шпінель міка

(RAL 3032)

Якщо Ви шукаєте дещо більше, ніж L, Вам 
не потрібно дивитись на щось інше, 
ніж LS.

Круїз-контроль вбудований в шкіряне 
кермо, хромовані решітка радіатора 
і задній бампер та легкосплавні диски 
чарують очі.

LS+ розширює рівень комфорту  
та індивідуальності,  що дозволяє Вам 
об’єднати роботу та задоволення. 

Шкіряна обивка салону та передні 
сидіння з підігрівом, автоматичний 
клімат-контроль та камера заднього 
огляду. Здатність виконувати роботу 
у будь-яких умовах, але водночас у 
своєму унікальному стилі.

+ +Додатково до базової комплектації L Додатково до комплектації LS



Опції Технічні характеристики

Антиблокувальна гальмівна система - ABS
Система розподілу гальмівних зусиль – EBD
Система курсової стабілізації - ESC
Контроль тягового зусилля - TCS
Система допомоги при русі з гірки – HDC
Система допомоги при старті під гірку - HSA
Захист масляного піддона
Захист роздавальної коробки
Захист паливного баку
Задні протитуманні фари
Передні подушки безпеки
Бічні подушки безпеки
Бічні «шторки» безпеки
Передні ремені безпеки інтегровані з SRS
Конструкція передніх сидінь,  що знижує ймовірність травми шиї 
Індикатор ременів безпеки
Система кріплення дитячих крісел ISOFIX
Прожекторні (лінзовані) фари головного світла
Центральний замок з управлінням з ключа
Імобілайзер
Система безключового доступу та запуску двигуна PESS

Передні та задні електросклопідйомники
Обігрів заднього скла
Кондиціонер
Автоматичний клімат-контроль
Бічні дзеркала з електрорегулюванням  та підігрівом
Хромовані бічні дзеркала з електричним складанням
USB-порт для зарядки спереду
Додатковий USB-порт для зарядки ззаду
Передні протитуманні фари 
Cвітлодіодні задні фари
Круїз-контроль
Кермо та ручка КПП оздоблені шкірою
Регульоване по висоті сидіння водія
Радіо з CD / mp3 / Bluetooth
Передні сидіння з електричним регулюванням та підігрівом
Багатофункціональний сенсорний дисплей
Управління аудіосистемою з керма
Система об’ємного звучання Live Surround System
Мультимедійна система
Камера заднього виду
Шкіряний салон

Петлі кріплення вантажу
Передні буксировочні крюки
Чорна пластикова решітка радіатора
Хромована решітка радіатора
Центральна ручка багажника чорна
Центральна ручка багажника хромована
Передній бампер з чорного пластику
Передній бампер в колір кузова
Задній бампер с захисними накладками
Хромоване оздоблення заднього бампера
Хромоване оздоблення передньої маски
Панель приладів з хромованими елементами
Хромовані бічні підніжки

Паливо
Об’єм (см³)
Потужність (кВт / к.с.)
Макс. крутний момент (2000-2500 об./хв. Нм)
Екологічна норма по викидам
КПП

Система впорскування
Система попереднього впорскування
Подвійний верхній розподільчий вал DOHC
Місткість паливного баку, л
Витрата палива (л / 100 км) в міських умовах*
Витрата палива (л / 100 км) на трасі*
Витрата палива (л / 100 км) в комбінованому циклі*

Розмір ободу коліс
Розмір шин 245 / 70R16
Розмір шин 255 / 60R18
Колісні диски
Запасне колесо

Допустиме навантаження на передню вісь (кг)
Допустиме навантаження на задній міст (кг)
Споряджена маса (кг)
Вантажопідйомність (кг)
Повна маса (кг)
Кількість місць

*Зазначені показники витрати пального розраховані згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН №101-01 та є приблизними значеннями для певного 
типу автомобіля. Дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної  манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов 
(дорожніх, погодних тощо). 
Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

Дизель
1898

120 / 163
360

EURO 6 (без системи Adblue)

1350
1870

до 2045
до 1035

3000
5

Common Rail

76

Part-time 4WD
задній, з можливістю підключення переднього та понижуючої передачі

Механічна 6-ст

7,6
6,6
7,0

16”

-
Сталеві
Сталеве

Всі дані вказані у міліметрах

Для всіх модифікацій – 600мм

Для всіх модифікацій – 3 000кг

4x2 – 5,9м
4x4 – 6,1м

Модифікація L – 245/70R16
Модифікації LS, LS+ – 255/60R18   

Для всіх модифікацій – 
30°/22,7°

Для всіх модифікацій – 49°

Модифікація L – 225мм
Модифікації LS, LS+ - 235мм

Модифікація L – 16x7.0 J
Модифікації LS, LS+ – 18x7.0 J

30°
Кут заїзду

22°
Кут рампи, що долається

22,7°
Кут з’їзду

Подвійна кабіна
Довжина – 1,552мм
Ширина – 1,530мм
Глибина – 465мм

Автоматична 6-ст

9,3
6,9
7,8

18”
-

Легкосплавні
Легкосплавне
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РОЗМІРИ АВТОМОБІЛЯ

ГЛИБИНА БРОДУ, 
ЩО ДОЛАЄТЬСЯ

МАКСИМАЛЬНА МАСА 
ПРИЧЕПУ З ГАЛЬМІВНОЮ 
СИСТЕМОЮ

РАДІУС 
РОЗВОРОТУ

РОЗМІРНІСТЬ 
ШИН

КУТИ 
ЗАЇЗДУ/З’ЇЗДУ

МАКСИМАЛЬНИЙ КУТ 
БОКОВОГО НАХИЛУ 
ДО ПЕРЕКИДАННЯ

КЛІРЕНС КОЛЕСА

ВАНТАЖНА ЗОНА

С
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Л
ІЗ

А
Ц

ІЯ

Привід

1,860

465

1,2953,095905

5,295

1,530

1,785 /
1,795

225

1,552

 
 

 
  



ТОВ «Комтранскомплект» залишає за собою право змінювати технічні характеристики та обладнання без попереднього повідомлення. Деталі 
специфікацій та обладнання, згадані або показані в цій брошурі, також можуть бути змінені відповідно до місцевих умов та вимог чинного 
законодавства. Особливості та характеристики можуть відрізнятися за зовнішнім виглядом та / або доступністю залежно від регіону.
Аксесуари та обладнання, показані в цій брошурі, використовувалися лише для ілюстративних цілей. Деякі функції можуть не бути стандартними 
і доступні за додаткову плату.
Будь ласка, зверніться до місцевого дилера ISUZU або дистриб’ютора – ТОВ «Комтранскомплект» для отримання більш повної інформації про 
доступні моделі та їх технічні характеристики. 


