Niemand kent pick-ups
beter dan wij.
Dat is geen arrogante uitlating, maar een
simpele vaststelling van een feit, om de
eenvoudige reden dat wij alleen pick-ups en
lichte vrachtwagens maken. Personenwagens
en sportwagens leiden ons niet af. Met
complete focus verstrekken wij voertuigen
geschikt voor het beoogde doel.
ISUZU Motors Ltd. werd gesticht in Japan
in 1916. Hierdoor is ISUZU de oudste
Japanse constructeur en grootste producent
in de wereld van dieselmotoren en (middel)
zware bedrijfsvoertuigen! Met vele miljoenen
verkochte pick-ups wereldwijd, heeft ISUZU een
reputatie opgebouwd op vlak van zuinigheid,
betrouwbaarheid en veiligheid.
De ISUZU kwaliteitsmotoren worden tevens
gebruikt in industriële toepassingen zoals
zware machines, generatoren en voor de
zeevaart.

ISUZU D-Max zegt nooit
nee tegen een uitdaging.
Tijdens zwaar beladen ritten over off-road
wegen en deelnames aan de extreme
Dakar-rally deed ISUZU ervaring op die van
onschatbare waarde is.
Dit in combinatie met een ruime kennis in het
maken van bedrijfsvoertuigen zorgt ervoor
dat wij ons met een gerust geweten pick-upexperten kunnen noemen.
Onze D-Max pick-ups werden zorgvuldig
ontworpen om u ongeëvenaarde mogelijkheden
te bieden.
Een gamma geschikt voor werk én vrije tijd.
Robuust en comfortabel. Gebouwd met het oog
op duurzaamheid.

De ISUZU D-Max stamt af van
de uiterst betrouwbare en
sterke vrachtwagens, die al
een eeuw door ISUZU worden
ontwikkeld en geproduceerd.
De knowhow van het bouwen van meer dan 23 miljoen
dieselmotoren in combinatie met de allernieuwste
Japanse technologie bezorgde de D-Max een uniek DNA.
Het herdefinieerde als het ware de pick-up. Het beresterke
ladderchassis garandeert u superieure stabiliteit en
veiligheid.

De robuuste ISUZU D-Max
is toonaangevend binnen
het pick-up segment.
Dit komt door zijn hedendaagse agressieve
lijn, uitzonderlijk soepele motor, legendarische
duurzaamheid en zuinigheid.
Daarnaast stond veiligheid voorop
ontwikkeling van de krachtige D-Max.

de

Met deze pick-up verplaatst u moeiteloos zware
ladingen tot 3,5 ton, trotseert u onbetreden paden
of rijdt u heerlijk rond met uw gezin.

De ISUZU D-Max levert met of zonder lading uitmuntende
prestaties op de weg én off-road.
ISUZU is zonder meer pionier op vlak van technologische
innovatie van dieselmotoren. Om die reden ontwikkelde
ISUZU de 1.9L dieselmotor voor zijn D-Max. Een motor
die enerzijds de downsizing trend volgt en anderzijds
geen enkele toegeving doet inzake kracht, souplesse,
verbruik en betrouwbaarheid.

bij

Boek vandaag nog uw testrit bij
één van de 90 ISUZU-verdelers
in de Benelux!

Koppel, duurzaamheid en
zuinigheid.

ISUZU draagt veiligheid hoog in het
vaandel voor alle modellen.

Bij ons wordt u verwend
op vlak van comfort.
ISUZU ontwerpt alles volgens het ‘universal
design concept’ om u een aangename reis
te kunnen garanderen. Brede deurbogen en
comfortabele handgrepen zorgen voor een
gemakkelijke in- en uitstap. Verder biedt de ruime
cabine royale hoofd- en schouderruimte voor
alle passagiers, die comfortabel plaats kunnen
nemen op ergonomisch ontworpen zetels. Ook
aan opbergruimte is er geen gebrek met de vele
opbergvakken en bekerhouders.

Beschermende coating
verstevigt de cylinders voor
een langere levensduur.

Hydraulische klepstoters
met brede rollagers
verminderen
weerstand en slijtage.

Distributie met tandwielen en
een stalen ketting (geen riem)
verzekert betrouwbaarheid.

De afgelopen 100 jaar bundelde ISUZU alle kennis om de meest
kwalitatieve, duurzame en zuinige dieselmotoren ter wereld te bouwen.
De 1.9 liter VGS Turbo Diesel levert een ruim acceleratievermogen en is
daarenboven zeer zuinig. Dankzij het vlakke koppel van 360Nm en 164Pk
(120kW) is de ISUZU D-Max een trouwe bondgenoot. De ISUZU D-Max
biedt u standaard 3,5 ton trekvermogen in al zijn 4x4-versies. De eveneens
standaard 5 jaar waarborg (tot 200.000 km) vormen een extra bewijs van de
betrouwbaarheid waarover de ISUZU D-Max beschikt.

Ramen met sluitbeveiliging

Anti-diefstal systeem met immobilizer

De ISUZU D-Max beschermt zijn passagiers door middel van dubbele
airbags vooraan, zijdelingse airbags én gordijnairbags. Daarnaast is
er de energie-absorberende motorkap, een nieuwe cabinestructuur
en verstevigingen tegen zijdelingse impact in de deuren. De ISUZU
D-Max beschikt daarnaast over gordelspanners en ISOFIX-bevestiging
voor kinderstoelen. Tot slot wordt uw veiligheid verzekerd door de ESC
(elektronische stabiliteitscontrole), TCS (tractiecontrole) en ABS mét
remassistentie.

USB-aansluiting bij de achterzetels

Hill hold

USB- & HDMI-aansluiting

Shark fin

Start-stopsysteem

Keyless entry

Naast ruimte en comfort biedt de ISUZU D-Max
allerlei moderne snufjes en de allernieuwste
technologie.

Afhankelijk van uw modelkeuze beschikt u onder meer over een MultiInformation Display, cruise control, audiobediening aan het stuur en
elektrische bedienbare ruiten en buitenspiegels. Als pick-up expert kan
ISUZU u alle mogelijke accessoires en opties aanbieden op de diverse
modellen. In het nieuwe model vinden we de nieuwste technologische
ontwikkelingen zoals: hill start assist (HSA), hill descent control (HDC),
keyless entry, USB- en HDMI-aansluiting. USB-aansluiting bij de
achterzetels, shark fin en start-stopsysteem.

Laat u niet misleiden
door zijn sportieve
looks en het luxueuze
interieur.
Net zoals zijn voorgangers is de ISUZU
D-Max gebouwd om hard te werken voor elke
professional. Er is niet veel dat de ISUZU D-Max
niet aankan met zijn ruime laadbak, échte
4x4 mogelijkheden en 3.500 kg trekkracht.
Zelfs met zware ladingen overwint de D-Max
probleemloos steile hellingen, ruw terrein en
hindernissen. Zoekt u een beproefd en getest
werkpaard waar u op kan rekenen, dan is de
nieuwe ISUZU D-Max dé pick-up voor al uw
werkzaamheden.

Onze modellen op maat .

Ash Beige

Cosmic Black

Obsedian Grey

Nautilus Blue

Splash White

Titanium Silver

Tundra Green

Venetian Red

Fjord Blue

Afhankelijk van het gebruik van uw ISUZU D-Max kiest u een bepaalde cabine
uitvoering. Naast de standaard modellen heeft u vervolgens een ruime keuze uit
speciale series. Verder kunt u uw ISUZU D-Max op maat uitrusten met tal van
accessoires. Aarzel niet om uw ISUZU pick-up expert om advies te vragen.

Single cab

De single cab of enkele cabine is beschikbaar in 2x4 en 4x4 uitvoering. De ISUZU D-Max
SC biedt plaats aan 2 personen en heeft hierdoor een extra lange laadbak van 2305 mm.

ACCESSOIRES
Oneindig veel toepassingen...
ISUZU is gespecialiseerd in pick-ups op maat.

De extended cab of anderhalve cabine is beschikbaar in 4x4 uitvoering. De ISUZU

Extended cab

D-Max EC geeft toegang aan 4 personen via de in tegengestelde richting openende
achterdeuren. Naast de 2 personen vooraan, kunnen nog 2 passagiers plaatsnemen op
2 wegklapbare zeteltjes achteraan. De laadbak heeft een lengte van 1795 mm. De luxe
LS-versie is ook leverbaar met automatische versnellingsbak.

De double cab of dubbele cabine is beschikbaar in 2x4 en 4x4 uitvoering. De ISUZU D-Max

Double cab

DC biedt ruim plaats aan 5 personen. Daarnaast beschikt de ISUZU D-Max DC over een
laadbak van 1485 mm. Alle 4x4 DC-versies zijn zowel leverbaar met handgeschakelde of
automatische versnellingsbak.

DUURZAAM GEBOUWD.
INHOUD GEBOREN OM TE WERKEN.
• Laadbakafwerking
• Styling
• Interieur
• Audio
• Comfort
• Trekken & laden

Oneindig veel toepassingen...
ISUZU is gespecialiseerd in pick-ups op maat.

• Andere speciale toepassingen

Ontmoet de
PICK-UP EXPERT

LAADBAKAFWERKING

1. HARDTOP ALPHA TYPE E

2. HARDTOP AEROKLAS LEISURE

3. HARDTOP AEROKLAS COMMERCIAL

7. DESIGN BOX

8. ROLL COVER WITH STYLE BAR

9. STYLE COVER

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

– Beschikbaar voor: verlengde cabine,
dubbele cabine

– Beschikbaar voor: verlengde cabine,
dubbele cabine

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

– Beschikbaar voor: verlengde cabine, dubbele cabine

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

– Kleuren: alle

– Kleuren: zilver, zwart

– Kleuren: alle

– Kleuren: alle

– Kleuren: alle

– Openend deel is verwijderbaar

– Uitrusting: openende voorruit, achterruitontdooiing,
centrale vergrendeling

– Uitrusting: centrale vergrendeling, LED-verlichting,
LED derde remlicht

– Style bar verkrijgbaar in zwart of roestvrij staal

– Uitrusting: openende voorruit, pop-out zijruiten,
achterruitontdooiing, centrale vergrendeling
– Optie roof bars op bestelling

– Optie roof bars op bestelling

4. FORCE PRO HARDTOP

5. HARDTOP ALPHA CME

6. HARDTOP ROAD RANGER COMMERCIAL

10. SPORT COVER

11. ALU COVER

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

– Beschikbaar voor: verlengde cabine,
dubbele cabine

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

– Kleuren: alle

– Beschikbaar voor: verlengde cabine,
dubbele cabine

– Kleuren: alle

– Beschikbaar voor: verlengde cabine,
dubbele cabine

– Met of zonder zijdelinkse vleugeldeuren

– Kleuren: alle

– Kleuren: alle

– Openend deel is verwijderbaar

– Kleuren: niet van toepassing

– Uitneembare binnenverlichting voor gemakkelijke
reiniging van de laadbak

– Zijdeuren met of zonder glas

– Uitrusting: openende voorruit, achterruitontdooiing,
centrale vergrendeling

– Kleuren: alle
– Uitrusting: centrale vergrendeling, dakrails voor
optionele dakdragers of dakrek, openende
voorruit, achterruitontdooiing, pop-out zijruiten

– Uitrusting: openende voorruit, achterruitontdooiing,
dakrails met 150 kg laadcapaciteit

– Uitrusting: openende voorruit, achterruitontdooiing,
dakrails met 75 kg laadcapaciteit

– Ook verkrijgbaar zonder style bar

– Uitrusting: bevestigingsrails
– Openend deel is verwijderbaar

STYLING
ROOF RAILS
DOOR VISORS

HOOD PROTECTOR

SIDE STEPS
FRONT BUMPER
GUARD

4. SKIRT SET

1. OFF-ROAD BODY SET

2. FRONT BUMPER GUARD

3. HOOD PROTECTOR

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

– Beschikbaar voor: enkele cabine,
verlengde cabine en dubbele cabine

– Beschikbaar voor: verlengde cabine, dubbele cabine

– Kleuren: mat zwart

– Beschikbaar voor: verlengde cabine,
dubbele cabine

– Niet combineerbaar met de Skirt set

– Kleuren: mat zwart/ gun metal grey

– Kleuren: zwart

– Niet combineerbaar met de Front Bumper Guard

– Kleuren: alle

5. SIDE STEPS ISUZU

6. SIDE STEPS CLASSIC

– Beschikbaar voor: verlengde cabine,
dubbele cabine

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

– Kleuren: zwart

– Kleuren: mat zwart/ stainless steel

– Kleuren: niet van toepassing

7. REAR STYLE BAR

8. TINTED WINDOWS
– Beschikbaar voor: verlengde cabine,
dubbele cabine
– Van toepassing op de achterste
ramen van de cabine

9. BULL BAR
– Beschikbaar voor: enkele cabine, verlengde cabine en dubbele cabine
– Kleuren: mat zwart/ stainless steel

10. LAZER LIGHTS FRONT BUMPER
– Beschikbaar voor: enkele cabine, verlengde
cabine en dubbele cabine
– 2x ST4 LED Lights (2x 3500Lm)

13. 6-SPOKE ALLOY BLACK/LIP POLISHED +

14. 6-SPOKE ALLOY BLACK MAT/ LIP POLISHED+

15. 6-SPOKE BLACK MAT/ POLISHED

– Lichtmetalen velgen, metallic zwart met gepolijste
randen

– Lichtmetalen velgen, mat zwart/gepolijste rand

– Lichtmetalen velgen: mat zwart/ gepolijst

– Beschikbaar voor: enkele cabine,
verlengde cabine en dubbele cabine

– Beschikbaar voor: enkele cabine,
verlengde cabine en dubbele cabine

– Beschikbaar voor: enkele cabine,
verlengde cabine en dubbele cabine

– Beschikbaar in alle mogelijke kleurencombinaties

– Beschikbaar in alle mogelijke kleurencombinaties

– Beschikbaar in alle mogelijke kleurencombinaties

– Beschikbaar met terrein*- of baanbanden

– Beschikbaar met terrein*- of baanbanden

– Beschikbaar met terrein*- of baanbanden

– Beschikbaar in 19”/20”

– Beschikbaar in 19”/20”

– Beschikbaar in 19”/20”

11. LAZER LIGHTS HARDTOP
/ STYLE BAR

12. BLACK PACK EXTERIOR

– Beschikbaar voor: wagens met
Alpha type E hardtop, wagens met
Style bar

– Beschikbaar voor: verlengde cabine,
dubbele cabine

16. 6-SPOKE ALLOY CHROME LOOK

– Kleuren: zwart metaalkleur /
mat zwart

– Lichtmetalen velgen, chrome look

– 2x ST8 LED Lights (2x 7000Lm)

– In combinatie met montagesteun (optie) – Bevat: zwarte radiatorrooster,
deurklinken, treeplanken*,
– Op Alpha type E hardtop steeds in
achterbumper, zijspiegelkappen
combinatie met de optionele
montagesteun

– Beschikbaar voor: enkele cabine,
verlengde cabine en dubbele cabine
– Beschikbaar in alle mogelijke kleurencombinaties
– Beschikbaar met terrein*- of baanbanden
– Beschikbaar in 19”/20”

* indien aanwezig op het voertuig

17. 6-SPOKE ALLOY BLACK MAT / POLISHED LIP
– Lichtmetalen velgen, mat zwart/ gepolijste lip
– Beschikbaar voor: enkele cabine,
verlengde cabine en dubbele cabine
– Beschikbaar in alle mogelijke kleurencombinaties
– Beschikbaar met terrein*- of baanbanden
– Beschikbaar in 19”/20”

*terreinbanden enkel verkrijgbaar op 19”

COMFORT

INTERIEUR & AUDIO

COMFORT PACK

AUDIO

1. REAR PARKING SENSORS

2. SOFT OPENING & CLOSING KIT

– Beschikbaar voor: enkele cabine,
verlengde cabine en dubbele cabine

– Vergemakkelijkt het openen en
sluiten van de achterklep
– Beschikbaar voor: dubbele cabine
en verlengde cabine

3. REAR VIEW CAMERA
– Originele geïntegreerde camera

5. COMFORT LIGHTS INTERIOR

6. COMFORT LIGHTS EXTERIOR

7. COMING & LEAVING HOME

– Verlichting onderaan in de
– Mistlampen verlichten de oprit
buitenspiegels, die beide zijden
gedurende +/-20 seconden na het
ver- en ontgrendelen van de wagen
– Beschikbaar voor: dubbele cabine van de wagen verlichten bij het
ver- en ontgrendelen
– Beschikbaar voor: dubbele cabine
– Enkel beschikbaar op LSX
– Beschikbaar voor: dubbele cabine – Enkel beschikbaar op wagens met
modellen
– Enkel beschikbaar op
mistlampen vooraan
LSX modellen
– Sfeervolle verlichting in de
voorste beenruimten

– Beschikbaar voor: verlengde
cabine, dubbele cabine

3. PIONEER REAR VIEW CAMERA

4. ALPINE DVD ROOF MONITOR

5. ENHANCED AUDIO SYSTEM

– Hoogwaardig AVnavigatiesysteem met groot
6.2” of 8” clear-type restitief
touchscreen, Apple CarPlay,
Bluetooth, CD/DVD en FMradio Pioneer

– Voor gebruik op wagens
zonder originele
achteruitrijcamera

– 10.2” DVD Rear Monitor with Dual
HDMI Input
and dual wireless headphones

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

- 9” WVGA, Phase diversity
antenna, Option DVD player,
New Generation Navi App with
TMC, DAB+, Bluetooth, USB
HDMI

– PWE-S8 Active Subwoofer
– Front Comps/Rear Co-Ax
– Beschikbaar voor: dubbele cabine
– 6 high-end luidsprekers + 2 subwoofers

INTERIEUR

OFF-ROAD

1. SEAT COVER
FRONT & REAR

2. CARPET MAT SET
FRONT & REAR

3. SILL GUARDS

1. SKID PLATE

2. REAR DIFF GUARD

9. AUTOMATIC DOOR MIRROR FOLDING

– Beschikbaar voor: dubbele
cabine

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

– Gemaakt uit 3mm staal

– Gemaakt uit 3mm staal

– Zijspiegels klappen automatisch in bij
het vergrendelen van de wagen

– Voorste set is beschikbaar voor:
enkele cabine, verlengde cabine
en dubbele cabine

– Bescherming voor differentieel
achteras.

– Automatische koplampen en
ruitenwissers

– Voorste set is beschikbaar voor:
enkele cabine, verlengde cabine
en dubbele cabine

– Beschermen Carter-

– Beschikbaar voor: verlengde
cabine, dubbele cabine

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

– Voorste set is beschikbaar
voor: enkele cabine,
verlengde cabine en dubbele
cabine

4. DOOR VISORS
– Winddeflectoren

1. PIONEER 6.2 INCH/8 INCH 2. ALPINE (9 INCH)

8. LIGHT & RAIN SENSOR

– Enkel beschikbaar op LS en LSX
modellen

– Met rode of blauwe verlichting

Versnellingsbak-Transfer
– Voor dubbele cabine, verlengde
cabine

TREKKEN EN LADEN

1. BEDLINER UP-RAIL / UNDER-RAIL 2. CARGO RUBBER MAT

3. ROOF RAILS

4. 3.5 TONS TOWBAR

5. SLIDING TRAY

– Beschikbaar voor: enkele cabine,
verlengde cabine en dubbele
cabine

– Beschikbaar voor: verlengde
cabine, dubbele cabine

– Beschikbaar voor: dubbele cabine
– Kleur: zilver of zwart

– Beschikbaar voor: enkele cabine,
verlengde cabine en dubbele cabine

– Beschikbaar voor: verlengde cabine,
dubbele cabine

– Kleur: zwart

– Enkel beschikbaar op LS en
LSX modellen

– Beschikbaar voor: verlengde cabine,
dubbele cabine

– Max. belasting: 250 kg (volledig
uitgeschoven) – 500 kg
(ingeschoven)

– Kleur: zwart

– leverbaar als vaste en afneembare
trekhaak

6. CARGO EXTENDER

7. ALUMINIUM WINDOW GUARD

8. ROOF RACKS FRONT RUNNER

9. ROOF RACK ALURACK

– Beschikbaar voor: verlengde cabine,
dubbele cabine

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

– Beschikbaar voor: dubbele cabine

– Kleur: zilver

– Kleur: zwart

– Kleur: zilver

– Beschikbaar voor zowel cabine
als hardtop

– Niet combineerbaar met Roof rails,
enkel in combinatie met Alpha CME
of Force Pro Hardtop

– Kleur: zwart

– Max. belasting: 150 kg op het dak
van de wagen, 150 kg op het dak
van de hardtop

– Max. belasting: 150 kg op het dak
van de hardtop

Meer dan één eeuw ISUZU-ervaring.
ISUZU kent zijn oorsprong in 1916. Al snel had ISUZU begrepen dat zijn toekomst in
de ontwikkeling van trucks en dieselmotoren lag. In 1936 bouwde ISUZU de eerste
dieselmotor voor voertuigen in Japan. Vanaf de jaren 60 fabriceert ISUZU ook zijn
pick-up modellen die reeds vele miljoenen kopers overtuigd hebben van hun kracht,
prestaties, zuinigheid en een legendarische betrouwbaarheid.
Bij elke nieuwe productontwikkeling hecht ISUZU veel belang aan veiligheid en
milieu. De pick-ups worden gebouwd voor het leven. De stijl van de laatste ISUZU
D-Max werd bepaald door prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid. In de
constante zoektocht naar een zuinigere en meer comfortabele rijervaring, test ISUZU
steeds uitvoerig de aerodynamica van de ISUZU D-Max in windtunnels, labo’s en
diverse klimatologische omstandigheden. Het resulteerde in een uitzonderlijk laag
brandstofverbruik en CO2-uitstoot voor zijn klasse, en dit ondanks de superieure
motorprestaties van de ISUZU D-Max.
Om de betrouwbaarheid van de ISUZU D-Max te garanderen werd meer dan 4 miljoen
kilometer aan duurzaamheidstesten afgelegd. Het equivalent van 100 keer rond de
wereld. Het resultaat van dit alles is de laatste nieuwe ISUZU D-Max, een uiterst
betrouwbare en veilige Japanse pick-up.

Andere ISUZU-producten.
ISUZU is behalve de grootste leverancier van
industriële dieselmotoren ter wereld en de
producent van de D-Max pick-up en een uitgebreid
busgamma, eveneens één van de allergrootste
fabrikanten van vrachtwagens.
Wereldwijd levert ISUZU een gamma trucks dat
reikt van de allerkleinste chassiscabines tot de
zwaarste trekkers.
In de Benelux verdelen wij de N-Series, van 3,5t
tot 7,5t, uitgerust met uiterst betrouwbare ISUZUdieselmotoren in 3,0L en 5,2L.
Verkrijgbaar met 3 cabines in 2 breedtes,
handgeschakelde of gerobotiseerde automatische
versnellingsbakken en een gamma ‘kant & klaar’
opgebouwde versies, waar u onmiddellijk de baan
mee op kunt.
Het legendarische sterke DNA en de capaciteiten
van de ISUZU D-Max vinden hun oorsprong bij
deze N-Series.
Vraag uw verdeler alle info.

ISUZU NV

ISUZU NV (Nederland)

Pierstraat 233
2550 Kontich
T. + 32 ( 0 ) 3 450 17 60 - F. + 32 ( 0 ) 3 450 17 63
E. info@isuzu.be

Gebouw De Fontein BTA12 Bonnetstraat 1
6718 XN Ede
T. + 31 ( 0 ) 318 544 880 - F. + 31 ( 0 ) 318 522 122
E. info@isuzu.nl

Uw ISUZU-verdeler

5 YEAR WARRANTY & ASSISTANCE

www.isuzu.be

www.isuzu.nl

De informatie verstrekt in deze brochure is correct op het moment van druk. ISUZU behoudt zich echter het recht voor om bepaalde specificaties aan te passen zonder voorafgaandelijke melding omwille van de constante verbetering die wij nastreven.

