2 ประตู มาตรฐานใหมของปกอัพระดับโลก !

ความสุขรูปแบบไหน…ก็สรางได

ไมวา คุณจะเลือกใชชวี ต
ิ กับงาน หรือใหเวลากับเรือ่ งสวนตัว
อีซซู ดุ แี มคซ 2 ประตู จะพาคุณเดินทางสูช วี ต
ิ อีกระดับ
กับมาตรฐานใหมของปกอัพระดับโลก ดวยรูปลักษณสไตลสปอรต
เพียบพรอมฟงกชน่ั การใชงาน สมบูรณแบบทุกสมรรถนะการขับขี่
ใหคณ
ุ สรางสรรคความสุขไดทกุ รูปแบบ และใชชวี ต
ิ เต็มทีใ่ นแบบของคุณ

ใหม! อีซซู ุ ซูเปอรเดย ไลท (ISUZU SUPER DAYLIGHT)*
มาตรฐานใหมแหงโลกปกอัพ ดวยไฟสองสวางเวลากลางวัน โดดเดน
สะกดทุกสายตา สไตลรถยนตนง่ั ระดับหรูจากยุโรป บงบอกความเปนผูน ำ
ในทุกเสนทาง พรอมเสริมความปลอดภัยในขณะขับขีใ่ หคณ
ุ มัน่ ใจยิง่ ขึน้
ในทุกสภาวการณ

Muscular Fender*
โปงลอขึ้นรูปขนาดใหญ
บึกบึน ทรงพลัง
ไฟหนาใหม โปรเจคเตอร โคมรมดำ*
ดีไซนแบบ Free-form
เทสปอรต เหนือระดับ

Shark Fin Antenna*
เสาอากาศสุดล้ำ
สไตลสปอรตลูลม

AGGRESSIVE FORM
EXTERIOR

กลองมองหลังแบบ Built-in*
ใหทง้ั ความสวยงาม และฟงกชน่ั
เสริมความปลอดภัย
ถอยจอดมัน่ ใจทุกสภาวการณ

ปลุกเราทุกสัมผัส ดวยรูปลักษณดด
ุ น
ั แบบ Aggressive Form ใชหลักการออกแบบ
3 Dimension Structure เผยมัดกลามที่แฝงซึ่งพลัง และเสนสายตอเนื่องรอบคัน
ใหรถแลดูมีมิติทุกระยะ พรอมใหความรูสึกถึงการขับเคลื่อนไปขางหนาแมหยุดนิ่ง

ไฟทาย LED ดี ไซน ใหม*
โฉบเฉี่ยว ทันสมัยไมซ้ำใคร
* อุปกรณมาตรฐานเฉพาะรุน
โปรดศึกษารายละเอียดรุน รถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง

ลอแม็กซ*
เสริมความโฉบเฉีย
่ ว
เทสะดุดสายตา
หรูหราเหนือระดับ

SUPER

COMFORT
UNIVERSAL DESIGN

ศาสตรแหงการออกแบบโดยให
ผูใชรถเปนศูนยกลาง ดวยการ
จัดวางตำแหนงที่นั่ง
และอุปกรณตางๆ
ภายในรถใหเขากับทุกสรีระ
เพื่อการใชงานงาย สะดวกสบาย
และใชงานไดหลากหลายรูปแบบ
เปลี่ยนทุกสัมผัสแหงโลกการขับขี่
กับมิติ ใหมแหงความสบาย
ดวยเสนสายที่ถายทอดสัมผัสแหงความหรูหรา
และอบอุนปลอดภัย ผสานแนวคิดการออกแบบสำหรับคนทั้งโลก
UNIVERSAL DESIGN และเทคโนโลยีล้ำสมัยใหคุณสัมผัส
อิสรภาพใหม แหงการเดินทางบนโลกสวนตัวที่สมบูรณแบบ
Raku Raku : Comfortable

Kantan : Easy

Anata Shidai : Up to you

ออกแบบอุปกรณการใชงานตางๆ ออกแบบรูปทรงและจัดวางตำแหนงอุปกรณตางๆ เพิ่มมิติการใชงานใหหลากหลาย
ใหใชงานสะดวกสบายเปนธรรมชาติ ใหเขาใจและใชงานงาย จากการมอง
เพือ
่ อรรถประโยชนในการใชงานสูงสุด
หรือสัมผัสเพียงครั้งเดียว
สำหรับทุกไลฟสไตล อยากใชงานแบบไหน
ก็ใชไดตามความตองการของแตละคน

FIRST-CLASS
COCKPIT INTERIOR

สัมผัสความหรูหราแบบ First-class ทันทีที่เขาสูหองโดยสารของ อีซูซุดีแมคซ 2 ประตู
• คอนโซลหนาโดดเดนทุกรายละเอียด
• หนาปดแบบ Super Vision พรอมหนาจอ MID* (Multi-information Display) แสดงขอมูลการขับขี่
• ระบบปรับความเย็นอัตโนมัติ* ใหความเย็นทั่วถึง
ปรากฏการณแหงความบันเทิงเต็มรูปแบบ ISUZU MEDIA SOLUTIONS*
…เปลี่ยนทุกการเดินทางใหเปนชวงเวลาแหงความสุขที่ใครๆ อยากสัมผัส
• ใหม! ชองตอ USB* ใหคุณเชื่อมตออุปกรณความบันเทิงไดหลากหลายทั้ง iPod, iPhone, Smart Phone, MP3 และ Flash Drive อยางงายดาย
• จัดวางระบบเสียงแบบ Surround Sound รอบทิศทางสูงสุดถึง 6 ลำโพง*
• กระหึ่มกับลำโพงขนาด 6x9 นิ้ว พรอมลำโพง Exciter* ติดตั้งบนเพดาน
• หนาจอขนาด 7 นิ้ว* ความละเอียดสูงระดับ 1.15 ลานพิกเซล
• Ecology Mode* แสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแบบ Real-time หรือแบบยอนหลัง 10 วัน
* อุปกรณมาตรฐานเฉพาะรุน
• i-GENii*ระบบเพื่อนนำทางอัจฉริยะ พรอมระบบรายงานสภาพการจราจรแบบ Real-time**
** ขอมูลสภาพการจราจรเปนไปตามบริษัทผูผลิตระบบนำทาง
โปรดศึกษารายละเอียดรุนรถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง

SUPER

POWER
EURO 4 ENGINE

ISUZU Ddi SUPER COMMONRAIL พัฒนาใหมมาตรฐานยูโร 4 เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมยิ่งขึ้น
ดวยความเชี่ยวชาญของอีซูซุในดานเครื่องยนตดีเซล อีซูซุจึงใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนา
องคประกอบตางๆ เพื่อใหเครื่องยนตอีซูซุ ดีดีไอ ซูเปอรคอมมอนเรล เวอรชั่นลาสุดสามารถผาน
มาตรฐานไอเสียทีเ่ ขมขนระดับยูโร 4 แตยงั คงรักษาประสิทธิภาพความประหยัดน้ำมันสูงสุด และยังให
กำลังแรงมา แรงบิดรวมถึงการตอบสนองดีเชนเดิม
• เทคโนโลยีเทอร โบแปรผัน VGS Turbo พัฒนาใหมลาสุด! แบบ ZERO GAP
• EGR Valve ทีม่ ี IC ชิปประมวลผลทำงานดวยไฟฟา ครัง้ แรกของวงการปกอัพชวยใหประหยัดน้ำมัน
และลดมลพิษอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
• หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ 8 รู ฉีดละอองน้ำมันละเอียดมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม
ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น
• อินเตอรคูลเลอรขนาดใหญดานหนารถ ใหประสิทธิภาพในการระบายความรอนดีเยี่ยม
ISUZU Ddi 3.0 VGS TURBO ขนาด 3,000 ซีซี พรอมเทคโนโลยีเทอรโบแปรผัน ใหพลังสูงถึง
177 แรงมา (130 กิโลวัตต) ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงแบบตอเนือ
่ ง (High Flat-torque)
สูงถึง 380 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,800 รอบ/นาที
ISUZU Ddi 2.5 VGS TURBO ขนาด 2,500 ซีซี ผสานเทคโนโลยีเทอรโบแปรผัน ใหพลังแรงจัดถึง
136 แรงมา (100 กิโลวัตต) ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิดสูงแบบตอเนือ
่ ง (High Flat-torque)
สูงถึง 320 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,800 รอบ/นาที
ISUZU Ddi 2.5 TURBO ขนาด 2,500 ซีซี ใหพลัง 116 แรงมา (85 กิโลวัตต) ที่ 3,600 รอบ/นาที
และแรงบิดสูงแบบตอเนือ่ ง (High Flat-torque) สูงถึง 280 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,200 รอบ/นาที

เกียรออโตเมติก 5 สปด แบบ REV TRONIC ใหอารมณสปอรตรวดเร็วฉับไว ขับสนุกอยางมั่นใจ
ใหคุณทะยานไปในทุกเสนทางอยางทรงพลัง
เกียรธรรมดา 5 สปด แบบ SPORT-SHIFT ชวงชักสั้น เขาเกียรงาย เร็ว และกระชับ

ชวงรอบเดินเบา
อัตราสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง
รอบ/นาที
การเหยียบคันเรง

รอบเครื่องยนต
การใชเบรก

ISUZU INSIGHT VERSION 1.1
อีซูซุอินไซท เทคโนโลยีดุจอากาศยาน รูลึก ละเอียดยิบ หนึ่งเดียวแหง
วงการปกอัพที่อีซูซุคิดคนเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ชวยใหผูขับสามารถพัฒนา
การขับขี่ของตัวเอง ทั้งดานความประหยัดน้ำมันและความปลอดภัย
ไดเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น พัฒนาใหม! เวอรชั่น 1.1 สามารถวิเคราะห
พฤติกรรมการใชรถของผูใชชาวไทยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

SUPER

PERFORMANCE
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ไมวาใครก็ตองสนุกเราใจกับสมรรถนะสุดสปอรตของ อีซูซุดีแมคซ 2 ประตู
ชวงลางหนาแบบอิสระปกนก 2 ชั้น พรอมคอยลสปริง ผสานชวงลางหลัง
แบบแหนบยาวพิเศษ Long Span ดุลยภาพแหงการยึดเกาะถนน
ทรงตัวเปนเยี่ยม ใหความนุมหนึบบนถนนที่ใชความเร็ว และนุมนวล
เมื่ออยูบนเสนทางที่ขรุขระ ลดความเหนื่อยลาแมเดินทางไกล
i-GRIP ทรงตัวกริ๊บ! ดวยชวงลางออกแบบพิเศษ
ชวงลาง i-GRIP ออกแบบพิเศษใหทุกสวนทำงานผสานเปนหนึ่ง
ดวยระยะฐานลอ และชวงลอที่กวางกวา สมดุลกับขนาดตัวรถ
พรอมจัดวางตำแหนงเครื่องยนตแบบ Semi-midship
เยือ้ งหลังเพลาหนา ชวยกระจายน้ำหนักใหสมดุลยิง่ ขึน้ ผสานชวงลางหนา
แบบอิสระปกนก 2 ชัน้ พรอมคอยลสปริง และแหนบหลังยาวพิเศษแบบ
Long Span นุมนวล เกาะถนนทรงตัวเยี่ยมทั้งขณะรถเปลา
หรือบรรทุกหนัก และยังลดความเหนื่อยลาแมเดินทางไกล

การทรงตัวดีเยี่ยม! ดวย SSF (Static Stability Factor)
คาสัมประสิทธิ์แหงการทรงตัวที่เหนือกวาตามแบบฉบับอีซูซุ เพื่อใหไดเสถียรภาพ
แหงการทรงตัวที่ดียิ่งกวา พรอมออกแบบตำแหนงที่นั่งใหผูขับขี่เปนหนึ่งเดียวกับรถ
ทั้งการมองเห็นและรับรูไดถึงการตอบสนองของตัวรถในสภาวะตางๆ ใหการบังคับ
ควบคุมเปนเรื่องงาย สนุกเราใจไดทุกเวลาที่ขับขี่
*ในรุน ไฮแลนเดอร
โปรดศึกษารายละเอียดรุน รถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง

SUPER

SAFETY

ภายใตทุกรายละเอียดแหงดี ไซนล้ำสมัยของ อีซูซุดีแมคซ 2 ประตู
เพียบพรอมดวยระบบเพื่อความปลอดภัยของผูขับขี่
ผู โดยสาร และทุกชีวิตที่รวมเสนทาง สรางความอุนใจใหทุกนาทีแหงการเดินทาง
ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปองกันกอนเกิดอุบัติเหตุ
• อีซูซุ ซูเปอรเดยไลท (ISUZU SUPER DAYLIGHT)*
ไฟสองสวางเวลากลางวัน เห็นชัดแมกลางแดดจา ฝนตก หรือหมอกลงจัด
เพิ่มทัศนวิสัยที่ชัดเจนขึ้นใหแกผูรวมทาง สามารถมองเห็นไดจากระยะไกล
ชวยกะระยะการขับขี่ ไดดีขึ้นทุกสถานการณ
• ระบบเบรกสมบูรณแบบ
- หมอลมเบรกขนาดใหญพิเศษ 10.5 นิ้ว พรอม Tied-bar
- ดิสกเบรกหนาขนาดใหญ 300 มิลลิเมตร ในรุน Hi-Lander
พรอมคาลิปเปอรแบบลูกสูบคู
- ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรก ABS (Anti-lock Brake System)*
แบบอิเล็กทรอนิกสชนิด 4–channel 4-sensor*
- ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)*
ใหความแมนยำกวาระบบกลไกแบบ LSPV
- ระบบเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติ BA (Brake Assist)*
ชวยลดระยะการเบรก เมื่อเบรกกะทันหัน
• กลองมองภาพขณะถอยจอด Rear View Camera แบบ Built-in*
พรอมเสนกะระยะ Lane Guide

• ไฟหนาแบบโปรเจคเตอร* มองเห็นไดชด
ั ในยามค่ำคืน
• ไฟทาย LED ดีไซน ใหม*
• ระบบล็อกประตูอต
ั โนมัติ Auto Door-lock* เมือ
่ รถวิง่ ถึงความเร็วประมาณ 20-25 กม./ชม.
• ระบบปองกันกระจกหนีบ Window Jam Protection* ดานคนขับ
PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกปองขณะเกิดอุบัติเหตุ
• โครงสรางตัวถังแบบเหล็กกลา High Tensile Strength Steel ความแข็งแกรงสูง
เสริมความแข็งแกรงใหหองโดยสารในจุดที่ดูดซับแรงกระแทกไดดีที่สุด
• แอรแบ็กคู Dual SRS Airbags*
• เข็มขัดนิรภัยแบบมีกลไกดึงกลับอัตโนมัติ Pretensioner Safety Belts*
• แกนพวงมาลัย และแปนเบรกแบบยุบตัวได

SUPER

DURABILITY

Single-piece Reinforcement
โครงสรางเสาเหล็กกลาแบบขึ้นรูปชิ้นเดียว
เสริมความแข็งแกรง

โครงสรางหัวเกง
และโครงสรางกระบะทายแบบชิ้นเดียว
แข็งแกรง ลดโอกาสการเกิดสนิม
แชสซีสขนาดใหญสุด แข็งแกรงสุด

132˚

Rear View Camera
กลองมองภาพขณะถอยจอด

มัน่ ใจกับความสุขในทุกการขับขี่ ดวยเครือ่ งยนต ใหม!
อีซูซุ ดีดี ไอ ซูเปอรคอมมอนเรล ยูโร 4
ทนทานดวยเทคโนโลยีระดับสูง
• ชุดขับเคลือ
่ นเพลาลูกเบีย
้ วดวยเฟองและโซ
(Timing Gear and Chain)
• เสือ
้ สูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหนีย
่ วนำ
ดวยคลืน่ ความถีส
่ งู
• ระบบหลอเย็นน้ำมันเครือ
่ งทีเ่ สือ
้ สูบ
(Built-in Oil Cooler)
• ลูกสูบวัสดุพเิ ศษพรอมชองระบายความรอน
ในลูกสูบดวยน้ำมันเครือ่ ง
• กระเดือ่ งกดวาลวแบบลูกกลิง้ (Roller Rocker Arm)
ออกแบบใหลดแรงเสียดทานภายในเครือ่ งยนต

ระบบ ABSS

มีระบบ ABS

ไมมีระบบ ABS

* อุปกรณมาตรฐานเฉพาะรุน

โปรดศึกษารายละเอียดรุน รถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง

ISUZU MAX WARRANTY
รับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม.
พรอมการตรวจเช็กฟรีตามระยะที่กำหนด
และใบรายงานอีซูซุอินไซท มากสุดถึง 5 ครั้ง
(ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)

LINE UP

กำหนดไลฟสไตลดวยตัวเอง เลือกชีวิตในเสนทางที่คุณเปน กับมาตรฐานใหมของปกอัพระดับโลก

บรอนซฟานอรวีเจียน
Norwegian Blue

ดำออสเตรเลียนโคล
Australian Coal Black

บรอนซเงินอารกติก
Arctic Silver

ACCESSORIES
อุปกรณตกแตงเสริม
1.Bug Guard กันแมลงฝากระโปรงหนา
2.Door Visor คิ้วกันสาด
3.Bed Liner พื้นปูกระบะ
4.Cargo Rail แร็กกระบะทาย
5.Bike Carrier อุปกรณยึดจับจักรยาน
6.Cargo Divider อุปกรณแบงพืน้ ทีก่ ระบะทาย
7.Cargo Net ตาขายใสของในกระบะทาย
8. Sport Package ชุดแตงสไตลสปอรต
- Front Bumper Guard การดกันชนหนา
- Fender Lip & Cladding Panel
คิ้วขอบลอและแผงดานขาง
9.Rubber Mat แผนยางปูพื้น

1

3

4
5
6

7

9

เงินเม็กซิกัน
Mexican Silver

บรอนซเงินอารกติก
Arctic Silver

ดำออสเตรเลียนโคล*
Australian Coal Black

2

ขาวไซบีเรียน**
Siberian White
* ยกเวนรุน S
** เฉพาะรุน S

8

รุน Hi-Lander

รุน Spacecab เกรด L กับ Z

8

8

8

SPECIFICATIONS

รายละเอียดทางเทคนิค

รุน
รายละเอียด
เครื่องยนต

รุน
แบบ

S
M/T

L
M/T

Z
M/T

Z
M/T

4JK1-TCX
ระบบดับเบิล้ โอเวอรเฮดแคมชาฟท
(DOHC) 4 สูบ 16 วาลว แถวเรียง
ระบายความรอนดวยน้ำ
คอมมอนเรล
ไดเร็คอินเจคชั่น พรอมเทอรโบ
แบบ VGS และอินเตอรคูลเลอร
(มอก. 2550-2554)

Z
4JK1-TC
ระบบดับเบิ้ลโอเวอรเฮดแคมชาฟท (DOHC)
4 สูบ 16 วาลว แถวเรียง ระบายความรอนดวยน้ำ
คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น
พรอมเทอรโบอินเตอรคูลเลอร (มอก. 2550-2554)

A/T

A/T

M/T

100/3,600
320/1,800-2,800

85/3,600
280/1,800-2,200

2,999
95.4 X 104.9
16.5
130/3,600
380/1,800-2,800

100/3,600
320/1,800-2,800

สปริงแบบแหงแผนเดียว
-

5 เกียรเดินหนา ซิงโครเมช พรอมโอเวอรไดรฟ

5 เกียรเดินหนา ซิงโครเมช พรอมโอเวอรไดรฟ

-

-

4.008/2.301/1.427/1.000/0.745
3.651
3.583

4.008/2.301/1.427/1.000/0.745
3.651
3.909

3.727

สปริงแบบแหง
แผนเดียว

ทอรคคอนเวอรเตอร

สปริงแบบแหงแผนเดียว
-

-

5 เกียรเดินหนา
ซิงโครเมช
พรอม
โอเวอรไดรฟ

-

5 เกียรเดินหนา
พรอมระบบ
Rev Tronic

-

5 เกียรเดินหนา ซิงโครเมช
พรอมโอเวอรไดรฟ
-

-

สปริงแบบแหงแผนเดียว
-

ทอรค
คอนเวอรเตอร

-

3.520/2.042/1.400/ 4.008/2.301/1.427/
1.000/0.716
1.000/0.745

3.224
3.909

3.651
4.100

5 เกียรเดินหนา
พรอมระบบ Rev Tronic

3.520/2.042/1.400/1.000/0.716 4.332/2.561/1.492/1.000/0.791
3.224
3.947
3.909
3.583

แบบแร็คแอนดพิเนียน มีเพาเวอรชวย แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได
37.4
6.0

แบบแร็คแอนดพิเนียน มีเพาเวอรชวย แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได
41.1
6.3

ดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน
ดรัมเบรกแบบลีดดิ้ง /เทรลลิ่ง

ดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน
ดรัมเบรกแบบลีดดิ้ง /เทรลลิ่ง

แบบอิสระปกนก 2 ชั้น คอยลสปริงและเหล็กกันโคลงพรอมโชกอัพแกส
แหนบแผนรูปครึ่งวงรี พรอมโชกอัพแกส

แบบอิสระปกนก 2 ชั้น คอยลสปริงและเหล็กกันโคลงพรอมโชกอัพแกส
แหนบแผนรูปครึ่งวงรี พรอมโชกอัพแกส (แหนบเหนือเพลา)

ลอเหล็ก 6.5Jx15
อะลูมินั่มอัลลอยด 6.5Jx15
215/70R15C
ลอเหล็ก 6.5Jx15
5,190 x 1,775 x 1,685

อะลูมินั่มอัลลอยด 6.5Jx16
215/70R16C
ลอเหล็ก 6.5Jx16

อะลูมินั่มอัลลอยด 7.0Jx16
245/70R16
ลอเหล็ก 7.0Jx16

5,190 x 1,775 x 1,695

5,190 x 1,860 x 1,780

1,795 x 1,530 x 465
3,095
1,510/1,510
190
1,525

1,550
76

อะลูมินั่มอัลลอยด 7.0Jx17
255/65R17
ลอเหล็ก 7.0Jx17
5,190 x 1,860 x 1,790
1,795 x 1,530 x 465
3,095
1,570/1,570

200

1,560

1,560

225

ภายนอก
ไฟหนา
ไฟทายแบบ LED
กระจังหนา
กันชนหนา
เสาอากาศแบบ Shark Fin
กระจกมองขาง

M/T

4JK1-TCX
4JK1-TCX
4JJ1-TCX
ระบบดับเบิ้ลโอเวอรเฮดแคมชาฟท (DOHC) 4 สูบ 16 วาลว
แถวเรียง ระบายความรอนดวยน้ำ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น
พรอมเทอรโบแบบ VGS และอินเตอรคูลเลอร (มอก. 2550-2554)

2,499
95.4 x 87.4
16.0

85/3,600
280/1,800-2,200

อุปกรณ

Z-Prestige

M/T

2,499
95.4 x 87.4
16.0

เกียรออโตเมติก

รุน

Hi-Lander

4JK1-TC
ระบบดับเบิ้ลโอเวอรเฮดแคมชาฟท (DOHC)
4 สูบ 16 วาลว แถวเรียง ระบายความรอนดวยน้ำ คอมมอนเรล
ไดเร็คอินเจคชั่น พรอมเทอรโบอินเตอรคูลเลอร (มอก. 2550-2554)

ความจุกระบอกสูบ (ซีซี)
ความกวางกระบอกสูบ x ชวงชัก (มม.)
อัตราสวนกำลังอัด (ตอ1)
กำลังสูงสุด-ECE Net (กิโลวัตต/รอบตอนาที)
แรงบิดสูงสุด-ECE Net (นิวตัน-เมตร/รอบตอนาที)
ระบบขับเคลื่อน
ระบบคลัตช
เกียรธรรมดา
เกียรออโตเมติก
ระบบเกียร
เกียรธรรมดา

อัตราทดเกียร
เกียร 1/2/3/4/5
ถอยหลัง
เฟองทาย
ระบบพวงมาลัย
ชนิด
อัตราทด (ตอ1)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.)
ระบบเบรก
หนา
หลัง
ระบบกันสะเทือน
หนา
หลัง
ลอและยาง
ลอ
ขนาดยาง
ยางอะไหล
มิติและความจุ
มิติตัวรถ ยาว x กวาง x สูง (มม.)
มิติกระบะ ยาว x กวาง x สูง (มม.)
ฐานลอ (มม.)
ความกวางชวงลอหนา/หลัง (มม.)
ความสูงใตทองรถ (มม.)
น้ำหนักรถโดยประมาณ (กก.)
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)

อุปกรณมาตรฐาน

Spacecab

1,585

1,570
76

1,590

235

1,580

บันไดขาง
คิ้วขอบฝากระโปรง
กันชนทาย
ภายใน
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Super Vision
พวงมาลัยเพาเวอรปรับระดับได
พวงมาลัยหุมหนังแท
ปุมควบคุมวิทยุที่พวงมาลัย
กระจกไฟฟา
เซ็นทรัลล็อก
กุญแจพรอมรีโมทแบบ Integrated Key
วิทยุพรอมเครื่องเลนซีดี
วิทยุพรอมเครื่องเลน DVD หนาจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
ระบบเพื่อนนำทางอัจฉริยะ ไอ-จินนี่
ลำโพง
ระบบปรับความเย็น
ชองเสียบตออุปกรณไฟฟาเสริม
ที่ใสแวนตา พรอมไฟสองแผนที่
ชองเก็บของอเนกประสงค ที่คอนโซลหนา
คอนโซลกลาง
ไฟในเกง
เบาะนั่ง

S
M/T
แบบมัลติรีเฟล็กเตอร
สีเทาออน
สีเดียวกับตัวรถ
สีเดียวกับตัวรถ

Spacecab
L

Z

สีเทาออน
-

M/T
แบบโปรเจคเตอร
•
สีเดียวกับตัวรถ
สีเดียวกับตัวรถ
สีเดียวกับตัวรถ
ปรับไฟฟา
แบบโครเมี่ยม
สีเดียวกับตัวรถ

M/T
แบบโปรเจคเตอร
•
สีเดียวกับตัวรถ
สีเดียวกับตัวรถ
สีเดียวกับตัวรถ
ปรับไฟฟา
แบบโครเมี่ยม
สีเดียวกับตัวรถ

•
-

•
•
-

•
•
•
•(พรอมกระจกเลื่อนขึ้น-ลง
อัตโนมัติที่ดานคนขับ)
•

•
(พรอมกระจกเลื่อนลงอัตโนมัติที่ดานคนขับ)
•
•
ขนาด 1 DIN
2 ลำโพง
•
•
•
แบบมีฝาปด
•
เบาะผา

•
ขนาด 2 DIN
6 ลำโพง
(รวมทวีตเตอรและ Exciter)
•
•
•
พรอมฝาปด
แบบมีฝาปด
พรอมระบบหนวงเวลา
เบาะผา

พรอม Immobilizer
ขนาด 2 DIN
6 ลำโพง
(รวมทวีตเตอรและ Exciter)
•
•
•
พรอมฝาปด
แบบมีฝาปด
พรอมระบบหนวงเวลา
เบาะผา ปรับระดับสูง-ต่ำได
เฉพาะดานผูขับขี่
พรอมชองเสียบเอกสารดานผูขับขี่
และกระจกดานผูโดยสาร

Z

M/T,A/T
M/T
แบบโปรเจคเตอร
•
แบบโครเมี่ยม
สีเดียวกับตัวรถ
สีเดียวกับตัวรถ
ปรับไฟฟา
•
แบบโครเมี่ยม
แบบโครเมี่ยม

•
•
•
•

•
(พรอมกระจกเลื่อนขึ้น-ลงอัตโนมัติที่ดานคนขับ)
•
•
พรอมระบบล็อกอัตโนมัติ
เมื่อรถวิ่ง
พรอม Immobilizer
พรอม Immobilizer
ขนาด 2 DIN
•
•
•
6 ลำโพง
6 ลำโพง
(รวมทวีตเตอรและ Exciter) (รวมทวีตเตอรและ Exciter)
•
•
•
•
•
•
พรอมฝาปด
พรอมฝาปด
แบบมีฝาปด
แบบมีฝาปด
พรอมระบบหนวงเวลา
พรอมระบบหนวงเวลา
เบาะผา ปรับระดับสูง-ต่ำได
เบาะผา ปรับระดับสูง-ต่ำได
เฉพาะดานผูขับขี่
เฉพาะดานผูขับขี่
•
•
พรอมชองเสียบเอกสารดานผูขับขี่
และกระจกดานผูโดยสาร

•

อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
ไฟสองสวางเวลากลางวัน (Super Daylight)
ไฟเลี้ยวดานขางตัวรถ
ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองขาง
ไฟเบรกดวงที่ 3
ประตูเสริมคานเหล็กเพื่อความปลอดภัย
เข็มขัดนิรภัย

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

แผงลวดไลฝาที่กระจกหลัง
ระบบปองกันลอล็อก ABS พรอม EBD และ BA
ระบบกันกระจกไฟฟาหนีบดานผูขับขี่ (Jam Protection)
แอรแบคคู (Dual SRS Airbags)
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอนได
สัญญาณกันขโมย
กลองมองภาพดานหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in

-

•
•
-

•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•

www.isuzudmaxsuperdaylight.com
www.isuzu-tis.com

M/T,A/T
แบบโปรเจคเตอร
•
แบบโครเมี่ยม
สีเดียวกับตัวรถ
• สีเงิน
แบบโครเมี่ยม
ปรับ – พับไฟฟา
•
แบบโครเมี่ยม
แบบโครเมี่ยม

•
•
•
-

มือจับชวยที่เสาหนาดานผูขับขี่ และผูโดยสาร
ที่บังแดด

หมายเหตุ
: รายละเอียดตางๆ อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา
: สีทป่ี รากฏในภาพอาจแตกตางจากสีจริงเนือ่ งจากการพิมพ
: อุปกรณมาตรฐานไมรวมอุปกรณตกแตงเสริม
: กอนใชงานโปรดศึกษาเงือ่ นไข และวิธกี ารใชงานจากคูม อื การใชรถโดยละเอียดเพือ่ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใชงาน

Hi-Lander
Z-Prestige

-

•
•
•
•

• แบบดึงกลับอัตโนมัติ
สำหรับเบาะคูหนา
(Pretensioner)

•
•
•
•
•
•
•

•

อุปกรณมาตรฐาน

- ไมมี

PR 1113

