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VIEDĀKAIS UN DROŠĀKAIS PILNĪGI JAUNAIS 
ISUZU D-MAX

Isuzu D-Max lieliski turas uz ceļa, pateicoties tā mūsdienīgajai, pastiprinātajai un stingrākajai uzbūvei, kā 
arī transmisijas, stūres mehānisma un piekares uzlabojumiem. Isuzu D-Max ir 1,9 litru RZ4E-HI 
dīzeļdzinējs (Euro 6d) ar 6 pakāpju manuālo ātrumkārbu vai 6 pakāpju „Rev-Tronic“ automātisko 
ātrumkārbu ar secīgu sporta režīmu 3500 kg limits vilkšanai ar bremzēm un piekabes šūpošanās kontrole 
ir iekļauta standartaprīkojumā. Isuzu D-Max komplektācijā ietilpst nepilna laika pilnpiedziņa un 
aizmugurējā diferenciāļa bloķēšana (izņemot L klases). D-Max klīrenss ir 240 mm. 

SALONA VEIDI

REGULAR CAB ir mazākais salona tips, kura priekšējos 
sēdekļos ir pietiekami daudz vietas diviem pasažieriem.

* 18 collu tērauda diski
* Tukšgaitas dzinēja iedarbināšanas un apturēšanas sistēma
* Dubļusargi (priekšā un aizmugurē)
* Vējstikla tīrītāji ar standarta un īpaši izstrādātām slotiņām
* Priekšējie elektriskie logi
* Pieliecama un teleskopiski izvelkama stūre
* Bluetooth/USB/AUX
* Lietus sensors un automātiskie priekšējie lukturi
* Apsildāmi priekšējie sēdekļi
* Palīdzības sistēma braukšanas uzsākšanai kalnā un braukšanai 

* Ārējie kravas āķi
* Aizsargrāmis salona aizmugurē
Cena – sākot no 26 990 EUR

lejup
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SPACE CAB ir piemērots ne vairāk kā četriem cilvēkiem, un tas ir  
aprīkots ar ērtām rotējošām durvīm, kas ļauj labāk izmantot telpu

* 18 collu vieglmetāla diski
* Pieliecama un teleskopiski izvelkama stūre
* Dubļusargi (priekšā un aizmugurē)
* Aizmugurējā loga apsilde
* Priekšējie elektriskie logi
* CD/DAB-radio/Bluetooth/USB/AUX
* Lietus sensors, automātiskie priekšējie lukturi un tālās gaismas
* Apsildāmi priekšējie sēdekļi
* Elektroniskā stabilitātes un vilces kontroles sistēma
* Palīdzības sistēma braukšanas uzsākšanai kalnā un braukšanai lejup
* Ceļa zīmju atpazīšana un viedais ātruma ierobežotājs
* Brīdinājuma par izbraukšanu no joslas un joslas ieturēšanas sistēma
* Bagāžas nodalījuma āķi

Cena, sākot no 29 990 EUR

DOUBLE CAB modelī var izvietoties ne vairāk kā pieci cilvēki, un  
 tajā ir daudz vietas precēm un aprīkojumam. 

* 18 collu vieglmetāla diski 
* Priekšējie un aizmugurējie elektriskie logi
* Kruīza kontrole un ātruma ierobežotājs
* Pieliecama un teleskopiski izvelkama stūre
* Dubļusargi (priekšā un aizmugurē)
* CD/DAB-radio/Bluetooth/USB/AUX
* Lietus sensors, automātiskie priekšējie lukturi un tālās gaismas
* Aklās zonas monitors
* Aizmugures šķērsvirziena satiksmes brīdinājums
* Palīdzības sistēma braukšanas uzsākšanai kalnā un braukšanai lejup
* Ceļa zīmju atpazīšana un viedais ātruma ierobežotājs
* Brīdinājums par izbraukšanu no joslas un joslas ieturēšanas 

palīgsistēma, kā arī joslas ieturēšanas palīgsistēma ārkārtas gadījumā
* Bagāžas nodalījuma āķi

Cena – s kot no 31 990 EURā  

aiz priekšējiem sēdekļiem.

SALONA VEIDI
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ISUZU D-MAX BLACK EDITION
Neatkarīgi no tā vai jums ir jaunuzņēmumus vai ilgi pastāvošs uzņēmums un tas darbojas amatniecības, 
lauksaimniecības vai celtniecības jomā, jūs varat paļauties uz Isuzu D-Max Black Edition. Paplašiniet savu 
autoparku ar jaudīgu spēkratu un izbaudiet lielāku elastību ikdienas vajadzībām. 
Isuzu Black Edition ir 1,9 l tiešās iesmidzināšanas turbodīzeļdzinējs ar 120 kW (163 ZS) jaudu. Šim modelim 
ir hidrauliskais stūres pastiprinātājs uzlabotai smagu kravu pārvadāšanai. Roku balsti, uzglabāšanas 
nodalījumi un priekšējās durvīs esošie pudeļu turētāji ir nelielas lietas, kam ir liela nozīme, ja jums ar 
automobili jābrauc katru dienu. 
Kruīza kontrole atvieglo braukšanu pa šoseju, it īpaši automobiļiem ar manuālo pārnesumkārbu. Tā kā arī 
redzamība ir svarīga braukšanas laikā, lietus sensors un automātiskie priekšējie lukturi ir iekļauti šī modeļa 
standartaprīkojumā. Bezceļa apstākļos automobiļa stabilitāti nodrošina piekabes šūpošanās kontrole, 
palīgsistēma braukšanas uzsākšanai kalnā, nobrauciena no kalna kontroles, elektroniskās stabilitātes 
kontrole un vilces kontroles sistēma.

REGULAR CAB BLACK EDITION
* 6 pakāpju manuālā ātrumkārba
* Pilnpiedziņa
Cena: 25 490 EUR

SPACE CAB BLACK EDITION
* 6 pakāpju manuālā pārnesumkārba vai

* Pilnpiedziņa
Cena – sākot no 27 990 EUR 

6 pakāpju automātiskā pārnesumkārba

(ar manuālo pārnesumkārbu)
Cena – sākot no 28 990 EUR 

(ar automātisko pārnesumkārbu)


