
PERSBERICHT 

Isuzu op de Brussels Motor Show 2014: 

3,5 ton trekkracht en een speciale salonreeks D-Max Experience. 
 

 Opvallende beursstand van +400 m², in Paleis 9. 

 Als pick-up specialist garandeert Isuzu op de D-Max 4x4 als enige merk op alle 

versies maar liefst 3,5 ton trekvermogen. 

 5 jaar garantie op alle modellen. 

 Nieuwe speciale serie ter gelegenheid van het salon: D-Max Experience. 

 

Kontich - 14/12/2013 – Isuzu Benelux, de officiële invoerder van het Japanse merk 

in onder meer de Benelux, pakt op de Brussels Motor Show 2014 uit met enkele 

belangrijke nieuwigheden.  

 

De Japanse fabrikant Isuzu is het enige merk dat zich met recht en rede mag 

profileren als pick-up specialist. Van de D-Max zijn wereldwijd ruim twee miljoen 

exemplaren verkocht en Isuzu heeft in totaal al ruim 23 miljoen dieselmotoren 

geproduceerd. De nieuwe Isuzu D-Max, die pas op het salon van 2013 zijn Belgische 

première beleefde, is dan ook tot in de puntjes ontwikkeld opdat hij tegemoet zou 

komen aan heel uiteenlopende eisen van alle potentiële klanten. De D-Max biedt dan 

ook het perfect evenwicht tussen een robuuste werkmakker en een comfortabele 

reisgenoot. 

 

NIEUW: 3,5 TON TREKVERMOGEN VOOR ALLE 4X4-VERSIES 

Nieuw voor modeljaar 2014 is dat de D-Max voortaan een indrukwekkend (geremd) 

trekvermogen biedt. Daar waar zijn directe rivalen slechts in bepaalde varianten en of 

bepaalde koetswerkversies een hoog trekvermogen aanbieden, is er voor de D-Max 
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geen enkele beperking of voorwaarde opgelegd. Elke Isuzu D-Max 4x4, ongeacht het 

uitrustingsniveau, ongeacht het type versnellingsbak en ongeacht of het nu een Single-

Cab, Extended Cab of Double Cab betreft, biedt een indrukwekkend trekvermogen 

aan van maar liefst 3,5 ton. Dat is het hoogste wat de markt te bieden heeft in 

combinatie met een klassiek autorijbewijs. Doe daar nog eens de 5 jaar garantie bij 

op alle modellen, en je verkrijgt een unieke combinatie in het pick-up landschap. 

 

Deze krachttoer is mogelijk dankzij het beresterke ladderchassis en de krachtige 

dieselmotor van de D-Max. Isuzu zal op de stand van de Brussels Motor Show trouwens 

een naakt onderstel tonen aan het publiek. Je hoeft echt geen kenner te zijn om te 

kunnen zien dat de structuur van de D-Max voldoende sterk is om 3,5 ton achter zich 

aan te slepen. 

 

Elke D-Max is uitgerust met een 2,5-liter twin-turbo dieselmotor met een vermogen en 

koppel van respectievelijk 120 kW/163 pk en 400 Newtonmeter. Een combinatie die 

goed is voor een gemiddeld brandstofverbruik van slechts 7,4 l/100 km, een record 

onder de pick-ups. De ultramoderne dieselkrachtbron met common-railtechnologie, 

gekoppeld aan een handgeschakelde 6-bak of een automatische 5-trapstransmissie, 

meet 2.499 cc, voldoet aan de Euro5 norm en is voorzien van een dubbele turbo en 

een intercooler voor maximale prestaties en minimaal brandstofverbruik. Andere 

technologische voorzieningen zijn een elektrisch geregelde brandstofpomp, een pre-

injectiesysteem, dubbele bovenliggende nokkenassen en een zelfregenerende 

partikelfilter. Klepstoters met brede rollagers verminderen de weerstand en de slijtage. 

De distributie met tandwielen en stalen ketting verhogen de betrouwbaarheid en 

verlagen de gebruikskosten. De cilinderwanden zijn voorzien van een beschermende 

coating waardoor de levensduur wordt verlengd. 

 

DRIE CARROSSERIEVARIANTEN MET HOOGSTAAND COMFORT 

Isuzu Benelux levert de nieuwe D-Max in drie carrosserievarianten: een Single Cab, 

een Extended Cab en een Double Cab. In alle gevallen vertrouwt de nieuwe D-Max 

op veel veiligheidsfeatures en een bijhorende uitrusting die toonaangevend is, met 

onder andere elektronische stabiliteitscontrole (ESP), tractiecontrole (TCS) en ABS. In de 

onafhankelijke botsproeven van Euro N-CAP behaalde de D-Max een uitstekende 

score van 4 sterren. 

 

Opmerkelijk voor de Extended Cab zijn de zogenaamde “side access panel” portieren. 

Deze in het jargon bekende “suicide doors” openen in tegenovergestelde richting voor 



een makkelijke instap naar de achterbank. De meeste concurrenten bieden op deze 

koetswerkversie geen openzwaaiende deuren, waardoor passagiers zich via de 

voorste portieren naar de achterbank moet wurmen. Met de D-Max Extended Cab is 

achteraan instappen alvast kinderspel. Overigens bieden zowel de Extended Cab als 

de Double Cab de meest comfortabele achterbank van de markt. Door een leuning die 

meer achterover helt, kunnen ook de 3 achterste passagiers rekenen op een 

comfortabele zithouding, ideaal voor langere ritten. Daarnaast is de D-Max de enige 

pick-up op de markt die de Extended Cab aanbiedt in combinatie met een 

automatische versnellingsbak. 

 

Het comfort van de nieuwe D-Max situeert zich op het niveau van een personenauto en 

stijgt daar zelfs boven uit. Opbergruimte is er meer dan voldoende met een groot 

opbergvak onder het dashboardkastje en een opbergvak annex bekerhouder In het 

dashboard. De stoelen zijn ergonomisch ontworpen en bieden een optimaal zitcomfort.  

 

VEILIGHEID 

Het veiligheidsniveau ligt op dezelfde hoogte als dat van het comfort en de luxe. 

Dubbele airbags voor, zij-airbags en gordijnairbags in alle modellen bieden optimale 

bescherming bij een aanrijding. 

 

Andere voorzieningen zijn: 

 een energie-absorberende motorkap 

 versteviging in de portieren tegen een zijdelingse impact 

 een nieuwe structuur voor de cabine 

 ISOFIX-bevestiging voor kinderzitjes 

 Ruiten met sluitbeveiliging 

 DRL dagrijverlichting 

 Geventileerde schijfremmen 

 ESP, elektronische stabiliteitscontrole 

 EBD elektronische remkrachtverdeling 

 Traction control (TCS) 

 

 

 

 



5 JAAR GARANTIE 

Betrouwbaarheid is een essentiële belofte van Isuzu en elke D-Max geniet dan ook 5 

jaar garantie op de aandrijflijn, tot 150.000 km. Gezien het utilitaire karakter van de 

D-Max een sterk argument ! 



 

 

Speciale salonreeks D-Max Experience: 

op maat van de veeleisende klant. 
 

 Nieuwe speciale serie ter gelegenheid van het salon: D-Max Experience. 

 In combinatie met Double Cab koetswerk en manuele versnellingsbak. 

 4WD en 3,5 ton trekvermogen standaard. 

 Vele bijkomende extra’s. 

 31.190 € inclusief BTW. 

 

Speciaal ter gelegenheid van de Brussels Motor Show 2014 lanceert Isuzu een 

speciale serie met tal van aantrekkelijke extra’s. Als basis dient de ruime en functionele 

D-Max Double Cab met de onverwoestbare 2,5-liter dieselmotor (163 pk, 400 Nm), 

gekoppeld aan de 4x4 aandrijving en een manuele versnellingsbak. 

 

RIJKELIJK UITGERUST, INTERESSANTE PRIJS 

De speciale reeks D-Max Experience is beschikbaar in twee koetswerkkleuren: Titanium 

Silver en Cosmic Black. Uiterlijk vallen meteen enkele belangrijke designelementen op 

waaronder de praktische hardtop (met uitklapbare zijruiten), de stoere side-bars, de 

gestileerde aluminium velgen die perfect samengaan met de verchroomde 

spiegelkappen en het mat grijze radiatorrooster. 

 

Op comfortvlak komt de D-Max Experience evenmin iets tekort; zo is hij onder meer 

standaard uitgerust met airconditioning, elektrische verwarmde en verstelbare 

buitenspiegels, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, radio CD met 

bluetooth, parkeersensoren, een middenarmsteun achteraan en 5 hoofdsteunen. 

Uiteraard beschikt het model ook over alle belangrijke veiligheidsvoorzieningen 

waaronder ABS, ESP, 6 airbags, Brake Assistance, Daytime Running Lights en natuurlijk 

ook de inschakelbare vierwielaandrijving. 

 

Aan de D-Max Experience hangt een zeer interessant prijskaartje van 31.190 € incl. 

BTW. 

 

 



 

 

 

De belangrijkste uitrusting van de D-Max Experience opgelijst: 

 Airconditioning 

 Parkeersensoren achteraan 

 Radio/CD met bluetooth voor telefoon 

 Verchroomde, verwarmde en elektrisch verstelbare buitenspiegels 

 Middenarmsteun achteraan 

 5 hoofdsteunen 

 4 elektrische ramen 

 Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening 

 DRL (Daytime Running Lights) 

 ESP 

 ABS 

 6 airbags 

 Brake Assistance 

 Inschakelbare 4WD 

 Deurhandgrepen in koetswerkkleur 

 Mat radiatorrooster 

 Sidebars 

 Hardtop in koetswerkkleur en met openklapbare zijruiten 

 Bedliner (bescherming van de laadvloer) 

 Tapijten 

 5 jaar garantie 

 

 

 

 

 

 

OVER Isuzu – ONBEKEND IS ONBEMIND 
Isuzu is de oudste Japanse dieselmotor-constructeur en de grootste producent ter wereld van zware en middelzware 
bedrijfsvoertuigen. Van het vorige model D-Max werden meer dan 2 miljoen exemplaren wereldwijd verkocht. Isuzu 
aarzelt dan ook niet om 5 jaar garantie en assistentie aan te bieden op de D-Max. D-Max is de enige pick-up op de 
markt die voor álle 4x4-uitvoeringen 3,5 ton trekvermogen koppelt aan 5 jaar garantie, ongeacht de 
koetswerkuitvoering. Isuzu Benelux is de exclusieve invoerder van het merk in 4 landen (België, Nederland, 
Luxemburg en Polen). Het bedrijf maakt deel uit van de Belgische Alcopa-groep.  
 


