
Katalóg

MAXIMÁLNY 
PICK-UP.

Video s ukážkou vlastností! 
Naskenuj QR kód
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Pre 昀椀remných zákazníkov! 
Naskenuj QR kód

Všetky informácie o špeci昀椀káciách závisí od modelu a môžu zahŕňať príslušenstvo a špeciálne vybavenie. 
* Viď zadná časť katalógu.

Kde sa nachádza vaša dobrodružná krajina?  
Nech už je to kdekoľvek, tento pick-up dopraví  
vás a vaše vybavenie na miesto vašich želaní. 
Či už chcete cestovať sami, vo dvojici alebo s 
celou rodinou – vo vozidle D-MAX zažijú vaši 
spoločníci a vy maximálne pohodlie a bezpečie. 
Vďaka veľkému priestoru a jedinečnej 昀氀exibilite 
tohto pick-upu môžete ľahšie nasledovať svoje 
vášne. Vďaka vysokému zaťaženiu prívesu 
prepraví D-Max napríklad váš čln alebo príves 
pre kone na miesto určenia oveľa bezpečnejšie.

CESTY BEZ HRANÍC

MAXIMÁLNA  
SLOBODA.Hľadáš všestranného spoločníka pre svoju 

každodennú prácu? Vozidlo ISUZU D-MAX má 
výkon, efektivitu a so昀椀stikovanosť pre každé 
použitie. Tento spoľahlivý ťažný kôň je schopný 
prepraviť viac nákladu, dokáže viac a ponúka viac 
priestoru pre vaše materiály ako nikdy predtým. 
Náš výkonný pick-up spoľahlivo prepraví aj tie 
najťažšie náklady z bodu A do bodu B. Rôzne 
varianty kabíny Single Cab, Space Cab a Double 
Cab vám poskytujú úplnú 昀氀exibilitu. Odvezte sa  
až s piatimi ľuďmi na svoje pracovisko či už je 

to nepriechodné stavenisko, hustý les alebo 

široké pole.

PROFESIONÁLI PROFESIONÁLOM

MAXIMÁLNY  
PARTNER.

5 ROKOV 
ZÁRUKY

MAX 3,5 t 
ZAŤAŽENIE�
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Väčší, elegantnejší a dobre naplánované: ISUZU 
D-MAX kombinuje charakteristickú robustnosť 
s exkluzívnymi vlastnosťami. Navrhnuté pre 
vaše pohodlie, s tichou kabínou, pohodlnými 
sedadlami a dostatkom priestoru pre nohy 
vzadu. Nový dizajn vyčnieva z radu a prezentuje 
sa funkčnými a praktickými riešeniami v 
elegantnom štýle. Tu máte všetko po ruke – 
presne tam, kde to má byť. Multifunkčný volant 
nastaviteľný výškovo a pozdĺžne, bedrová 
opierka alebo spätná kamera. D-MAX je dobre 
premyslený. do najmenších detailov. 

Všetky informácie o špeci昀椀káciách závisí od modelu a môžu zahŕňať príslušenstvo a špeciálne vybavenie.

PRE JEDINEČNÉ POTEŠENIE Z JAZDY

MAXIMÁLNE  
POHODLIE.

S vozidlom ISUZU D-MAX čelíte všetkým výzvam 
na vašej ceste. Jazdíte po nových trasách, 
stúpate po strmých cestách a zdolávate terén. 
Pick-up určený na to, aby ste našli nové hranice  
a prechádzali cez divočinu. S D-MAX si môžete 
vychutnať rozľahlosť prírody – ani bahno, 
ani piesok ani voda vás nezastavia. Odhaľte 
maximálny zážitok z jazdy v teréne s vozidlom, 
ktoré sa bez námahy prispôsobí všetkým 
podmienkam. Pre vašu maximálnu slobodu.

VŠADE DOMA

MAXIMÁLNA
PRÍRODA.

80 CM 

HLBKA�BRODENIE
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Všetky informácie o špeci昀椀káciách závisí od modelu a môžu zahŕňať príslušenstvo a špeciálne vybavenie.

V-CROSS: ŠPIČKOVÝ MODEL

MAXIMÁLNA 
VÝBAVA. 
MAXIMÁLNY 
DIZAJN.
Dokonalá symbióza všestrannosti, pohodlia a 
dizajnu. V-CROSS je chlapsky výkonný a zároveň 
elegantný. Vďaka tomu je novým lákadlom  
v segmente pick-upov. V-CROSS je ešte lepšie 
vybavený a zaujme špeciálnymi dizajnovými 
vlastnosťami a ešte väčším komfortom. 
Špičkový model má všetko, čo potrebujete, 
aby ste mohli s istotou začať svoje ďalšie 
dobrodružstvo. Zažiť ho štýlovo, pohodlne 
a bezpečne. Užite si jazdu – kedykoľvek a 
kdekoľvek.

D-MAX prepraví všetko ako silný ťahúň. Prepraví 
na štyroch kolesách všetko čo potrebujete. Či už 
obytný príves, loď, stavebný materiál alebo bager – 
na tento pick-up sa môžete spoľahnúť. Pri práci 
využívate jeho pôsobivé možnosti nakladania pre 
náročné úlohy. Vďaka užitočnému zaťaženiu až 
1,1 t, zaťaženiu prívesu až 3,5 t a veľkorysej ložnej 
ploche máte nekonečné možnosti. Zaťaženie 
strechy 100 kg vám poskytne ďalšiu 昀氀exibilitu pri 
preprave batožiny alebo umožní použitie stanu 
pri cestovaní.

PODÁVA POMOCNÚ RUKU

MAXIMÁLNA
SILA.

Z 1,91 t  P 1,45 t
ZAŤAŽENIE�NÁPRAVY

MAX 3,5 t 
ZAŤAŽENIE�

MAX 3 100 KG
POVOLENÁ�HMOTNOSŤ

MAX 1,1 t 
UŽITOČNÉ�ZAŤAŽENIE

100 KG 

ZAŤAŽENIE �STRECHY
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*

VLASTNOSTI OFF-ROAD

Všetky informácie o špeci昀椀káciách závisí 
od modelu a môžu zahŕňať príslušenstvo 

a špeciálne vybavenie.

Single Cab (nie 2WD) Space Cab Double Cab

Predný nájazdový uhol (°) 29 30,5 30,5

Zadný nájazdový uhol (°) 22,5 24,2 24,2

Svetlá výška medzi nápravami (mm) 230 250 250

Svetlá výška pod prednou nápravou (mm) 257 277 277

Svetlá výška pod zadnou nápravou (mm) 220 240 240

Prejazdový uhol (°) 29 22,9 22,9

Maximálny bočný náklon (°) 49 49 49

Maximálna brodivosť (mm) 800 800 800

ISUZU D-MAX je bezpečnejšie ako kedykoľvek predtým. Množstvo automaticky 
a nezávisle pracujúcich bezpečnostných funkcií sa o vás neúnavne stará. 
Pokročilý asistenčný systém (Advanced Driver Assistance System, ADAS) 
ISUZU kombinuje aktívne a pasívne bezpečnostné systémy – a je štandardom 
v každom modeli D-MAX. Monitory a snímače s najmodernejšími senzormi 
a stereokamera neustále sledujú svoje okolie a reagujú rýchlosťou blesku. 
Rôzne asistenčné systémy vždy spolupracujú, či už pri približovaní sa k 
prekážkam alebo pri zložitých manévroch. Od núdzového brzdenia po 
upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu, sledovanie mŕtveho uhla až  
po multikolíznu brzdu a varovanie pred premávkou: Inteligentný D-MAX 
rozpoznáva nebezpečenstvo včas a v každej situácii.

VŠETKO NA OČIACH

MAXIMÁLNA
BEZPEČNOSŤ.

S vozidlom D-MAX zažijete rozmanitosť terénu 
pre vaše jedinečné potešenie z jazdy. S týmto 
partnerom pre terén môžete bez námahy 
prechádzať vodnými prekážkami až do hĺbky 
800 mm a vďaka svetlej výške až 240 mm, 
prepínateľnému pohonu všetkých kolies a 
uzávierke diferenciálu prekonáte malé aj veľké 
prekážky. Predný nájazdový uhol 30,5 ° a 

zadný nájazdový uhol 24,2 ° umožňuje D-MAX 
prekonať aj tie najväčšie nerovnosti. Aby ste 
prešli aj tým najťažším terénom, dodávame 
štandardne náš pick-up s vysokým uhlom 
bočného náklonu a vynikajúcou stúpavosťou.  
Bez dodatočnej výbavy, a bez kompromisov.

VAŠE DOBRODRUŽSTVO

MAXIMÁLNY
OFF-ROAD.

80 CM 

HĹBKA�BRODENIA

20+ SYSTÉMOV 

ASISTENCIA�A�BEZPEČNOSŤ

* Nový D-MAX prešiel náročnými 
nárazovými testami podľa postupu 
Euro NCAP s vynikajúcimi výsledkami, 
a preto bol ohodnotený 5 z 5.
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D-MAX kombinuje svoju robustnú povahu s 
vynikajúcim technickým vybavením. S ním 
zvládnete s ľahkosťou akýkoľvek terén a 
užívate si absolútnu stabilitu – aj na strmých 
svahoch alebo na klzkej vozovke. Asistent 
rozjazdu do kopca zabráni spätnému pohybu 
vozidla vo svahu. Asistent schádzaní z kopca 
vám poskytne ďalšiu kontrolu na svahoch. 
Pri manévrovaní môžete využívať parkovací 
asistent a kameru pre cúvanie, aby ste včas 
rozpoznali prekážky okolo vozidla. Okrem 
všetkého komfortu jazdy ponúka D-MAX aj 
ďalšie vymoženosti, ako napríklad automatické 
zamykanie dverí alebo svetlo Follow-Me-
Home-Light, ktoré osvetľuje cestu domov. 
Isuzu D-MAX sa stáva zážitkom.

Všetky informácie o špeci昀椀káciách závisí od modelu a môžu zahŕňať príslušenstvo a špeciálne vybavenie.

UŽITOČNÁ TECHNOLÓGIA

MAXIMÁLNY
ZÁŽITOK Z JAZDY.

Inteligentná technológia D-MAX premení váš 
vnútorný priestor na riadiace centrum. Vďaka 
pôsobivé až 9,9palcové (22,9 cm) dotykovej 
obrazovke (V-CROSS) máte všetko na dohľad a 
integrovaný systém handsfree zaisťuje pohodlnú 
komunikáciu. O pohodlnú komunikáciu sa stará 
integrovaný hands-free systém a inteligentné 
hlasové ovládanie. Vďaka integrácii Apple CarPlay® 

a Android Auto™ budete vždy a kdekoľvek v obraze.* 
Stačí sa pripojiť a nechať ich pracovať.

ZOSTAŇTE V SPOJENÍ

MAXIMÁLNA
KONEKTIVITA.

* Apple, iPhone, Apple CarPlay® a Siri sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. 
Android, Android Auto™ a Google sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC.
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ASISTENČNÉ A BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY VARIANTY VÝBAVY VARIANTY KABÍNY

Double CabL

LS

LSE

V-CROSS

Space Cab

Výbava L ponúka všetky základné 
funkcie pre náročnú prácu. Na toto 
vozidlo D-MAX sa môžete spoľahnúť. 

D-MAX LSE kombinuje príjemný 
jazdný komfort s ušľachtilým 
prostredím a exkluzívnymi 
detailmi výbavy.

Viac pohodlia, presvedčivý vzhľad. 
D-MAX LS presviedča ďalšími 
vlastnosťami, ktoré zaručujú 

slobodu na všetkých trasách.

Pohodlie, technológia a bezpečnosť – 
D-MAX V-CROSS vám ponúka 

exkluzívne prémiové vybavenie. 
Atraktívne vozidlo v segmente 

pick-upov.

Single Cab

Video s ukážkou vlastností! 
Naskenuj QR kód

Asistent núdzového brzdenia vás 
informuje o prekážkach pomocou 
akustického signálu a na displeji. Ak 
je zrážka nevyhnutná, automatické 
núdzové brzdenie zníži intenzitu 
nárazu.

S 昀氀exibilne nastaviteľným 
multifunkčným volantom ľahko 
nájdete ideálnu polohu pre vodiča. 
Elektricky ovládaný posilňovač 
riadenia uľahčuje manévrovanie.

Až osem airbagov (bočné, hlavové, 
stredové a kolenné airbagy) 
zaisťuje maximálnu bezpečnosť 
vodiča a spolujazdca. V prípade 
potreby možno airbag spolujazdca 
deaktivovať a umiestniť detskú 
sedačku chrbtom v smere jazdy.

S týmto výstražným systémom 
sledujete aj oblasti, ktoré sú pri 
opúšťaní parkovacieho miesta ťažko 
viditeľné. Pro昀椀tujete z ešte väčšej 
bezpečnosti, a to aj v zložitých 
situáciách.

Adaptívny tempomat vám uľahčuje 
jazdu po priamych úsekoch, ako 
sú diaľnice a rýchlostné cesty, 
rozpoznáva vozidlá idúce vpredu a 
zaisťuje dostatočnú vzdialenosť.

VÝŠKOVO A POZDĹŽNE 
NASTAVITEĽNÝ VOLANT

ASISTENT NÚDZOVÉHO 
BRZDENIA

AIRBAGY VAROVANIE O PREMÁVKE ZA 
VAMI

ADAPTÍVNY TEMPOMAT

Asistent udržiavania v jazdnom 
pruhu vám pomôže zabrániť 
zrážkam. Ak systém zistí, že pri 
zmene jazdného pruhu existuje 
riziko zrážky, zasahuje do riadenia a 
zabráni zmene jazdného pruhu. 

Parkovací asistent vám pomôže pri 
manévrovaní a parkovaní s D-MAX. 
Ultrazvukové snímače zabezpečujú 
včasné rozpoznanie prekážok a 
okamžité informovanie.

Asistent mŕtveho uhla vám 
poskytuje pomoc pri zmene 
jazdného pruhu pri sledovaní 
bočných úsekov. Systém vás 
včas varuje pomocou displeja vo 
vonkajších spätných zrkadlách.

Rozpoznávajte dopravné značky a
vyhnite sa prekročeniu rýchlostného
limitu. Systém rozpoznávania 
dopravných značiek s obmedzovačom 
rýchlosti skenuje dopravné značky
a podľa potreby automaticky 
upravuje rýchlosť.

D-MAX má spoľahlivú technológiu 
úspory paliva: Motor sa automaticky 
vypne pri červenom svetle semaforu 
alebo zatvorenej bariére, čím chráni
životné prostredie a vašu peňaženku.

PARKOVACÍ ASISTENT VPREDU  
AJ VZADU

ASISTENT UDRŽIAVANIA  
V JAZDNOM PRUHU

MONITOROVANIE MŔTVEHO 
UHLA

ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÝCH 
ZNAČIEK S OBMEDZOVAČOM RÝCHLOSTI

SYSTÉM ŠTART - STOP 

Všetky informácie o špeci昀椀káciách závisí od modelu a môžu zahŕňať príslušenstvo a špeciálne vybavenie.
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L LS

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Systém štart-stop

VLASTNOSTI VÝBAVY

VARIANTY KABÍN

Single Cab / Space Cab / Double Cab
Motor: 1,9 L turbodiesel (120 kW / 163 k)
Prevodovka: 2WD 6-stupňová manuálna (Single Cab)
4WD 6-stupňová manuálna (Single Cab, Space Cab, Double Cab)
4WD 6-stupňová automatická (Space Cab, Double Cab)

• Adaptívny tempomat

• Tempomat (iba s  manuálom)

• Pneumatiky: 265 / 60R18 na ocelových   

	 rá昀椀koch	(Single	Cab:	205R16C)

• Stredový	airbag	medzi	prednými	sedadlami	 
	 (Double	Cab)

• Elektricky	ovládaný	posilnovač	riadenia

• Follow-Me-Home-svetla

• Obmedzovač	rýchlosti	(nastavitelný	60-160	km/h)

• Kolenný	airbag

• Nastavitelná bedrová opierka

• Výškovo	a	pozdĺžne	nastavitelný	volant

• Svetelný	senzor	s	automatickým	ovládaním		
 dialkových svetiel

• Núdzový	brzdový	asistent	a	varovanie	pred	kolíziou

• Dážďový	senzor

• Varovanie opustenia pruhu (pasívne + aktívne)

• Monitorovanie	mrtveho	uhla	(Double	Cab)

• Rozpoznávanie	dopravných	značiek	s	 
	 inteligentným	obmedzovačom	rýchlosti	

Možnosť aktivácie 
uzávierky diferenciálu

VARIANTY KABÍN

Space Cab / Double Cab
Motor: 1,9 L turbodiesel (120 kW / 163 k)
Prevodovka: 4WD 6-stupňová manuálna (Space Cab, Double Cab)
4WD 6-stupňová automatická (Space Cab, Double Cab)

Parkovací asistent 
vzadu

VLASTNOSTI VÝBAVY 
(dodatočne k L)

• Pneumatiky	265	/	60R18	na	rá昀椀koch	z	lahkých	zliatin

• Uzávierka	diferenciálu,	možno	aktivovat	elektricky

• Zadné	parkovacie	senzory

• Uzamykateľné	zadné	veko

• Vyhrievané sedadlá vpredu

• Predný	a	zadný	nárazník	vo	farbe	karosérie, 
	 integrovaný	vzadu	

Obrázok ukazuje verziu s automatickou prevodovkou. Obrázok ukazuje verziu s automatickou prevodovkou.
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LSE

VLASTNOSTI VÝBAVY 
(dodatočne k LS)

V-CROSS

• Automatické	zamykanie	dverí	pri	odchode

• Bi-LED svetlomety

• Stredový	airbag	(medzi	prednými	sedadlami)

• Pomoc	pri	parkovaní	vpredu	aj	vzadu

• Systém	Infotaiment	so	7-palcovou	(17,8	cm) 
	 obrazovkou,	DAB	+,	Apple	CarPlayTM,	Android	Auto® *

• Vetracie	otvory	pre	cestujúcich	vzadu

• Výstraha	zadnej	prevádzky	(akustické	varovanie)

• 2-zónova	automatická	klimatizácia

• 6 reproduktorov

VARIANTY KABÍN

Space Cab / Double Cab
Motor: 1,9 L turbodiesel (120 kW / 163 k)
Prevodovka: 4WD 6-stupňová manuálna
4WD 6-stupňová automatická

* Apple, iPhone, Apple CarPlay® a Siri sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. 
Android, Android Auto™ a Google sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC.

* Apple, iPhone, Apple CarPlay® a Siri sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. 
Android, Android Auto™ a Google sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Zdvojené LED svetlomety

Parkovací asistent vpredu aj vzadu

Čierny poťah stropu

9-palcový systém infotainment

VLASTNOSTI VÝBAVY  
(dodatočne k LSE)

• Automatické	stmievanie	spätného	zrkadla

• Automatické ovládanie sklonu svetlometov

• Osvetlené	doplnovacie	zrkadlo	na	strane	vodiča	a		  

	 spolujazdca

• Informačný	a	zábavný	systém	s	9palcovou	(22,9	cm)	 
	 obrazovkou,	DAB	+,	Apple	CarPlayTM,	Android	Auto® *

• Mriežka	chladiča,	vonkajšie	zrkadlá,	klučky	dverí,	 
	 šedá	metalíza

• Čierna	stropnica

• 8 reproduktorov

• 	Dizajnová	sada	V-CROSS	v	tmavo	šedej	metalíze 

sa	skladá	z	lemov	blatníkov,	predného	difúzora	a	
zadných	líšt.	(Montáž	sa	vykonáva	u	predajcu)

VARIANTY KABÍN

Double Cab
Motor: 1,9 L turbodiesel (120 kW / 163 k)
Prevodovka: 4WD 6-stupňová manuálna
4WD 6-stupňová automatická

Obrázok ukazuje verziu s automatickou prevodovkou. Obrázok ukazuje verziu s automatickou prevodovkou.
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FARBY

12-ročná záruka proti hrdzaveniu (zvnútra von). Metalíza a perleťové lakovanie k dispozícii na požiadanie a za príplatok.

RED SPINEL MICA
(PERLEŤOVÁ)

ONYX BLACK MICA
(PERLEŤOVÁ)

MERCURY SILVER
(METALÍZA)

SPLASH WHITE
(ZÁKLADNA)

SAPPHIRE BLUE MICA
(PERLEŤOVÁ)

GALENA GRAY
(METALÍZA)

VALENCIA ORANGE
(METALÍZA)

* Koža v kombinácii s vysoko kvalitnou umelou kožou

VÝBAVY

INTERIÉR L LS LSE V-CROSS

Odkladacia schránka na palubnej doske •• •• •• ••

Úložný priestor v stredovej konzole •• •• •• ••

Úložná kapsa za prednými sedadlami - •• •• ••

Predná lakťová opierka s priehradkou - •• •• ••

Držiak nápojov na palubnej doske, stredovej konzole a dverách (vpredu / vzadu) •• •• •• ••

Podlaha vozidla vnútri: vinyl •• - - -

Podlaha vozidla vnútri: koberec - •• •• ••

Osvetlenie Follow-Me-Home •• •• •• ••

Držadlá (na oboch stĺpcoch A) •• •• •• ••

Odkladacia schránka spodná, uzamykateľná •• •• •• ••

Odkladacia schránka horná •• •• •• ••

Osvetlenie interiéru s oneskoreným vypnutím •• •• •• ••

Automatické zatmavenia vnútorného zrkadla - - - ••

Stropná lampa so stmievačom •• •• •• ••

Svetlá na čítanie vpredu s hornou konzolou vrátane priestoru na okuliare •• •• •• ••

Háčik na šaty na zadnej strane rukoväti (Double Cab) •• •• •• ••

Integrované opierky hlavy: vpredu •• - - -

Opierky hlavy, výškovo nastaviteľné: vzadu (iba Double Cab) •• •• •• ••

Opierky hlavy, výškovo nastaviteľné vpredu - •• •• ••

Zadná stredová lakťová opierka (Double Cab) - •• •• ••

Hlavica radiacej páky: uretán •• •• - -

Hlavica radiacej páky: koža s hliníkovým dekorom - - •• ••

Slnečná clona: pre vodiča a spolujazdca •• •• •• ••

Slnečná clona: s držiakom parkovacích lístkov (vodič) •• •• •• ••

Slnečná clona: s doplňovacím zrkadielkom (vodič a spolujazdec) - - •• -

Slnečná clona: s doplňovacím zrkadielkom (vodič a spolujazdec) / osvetlená - - - ••

Horná konzola s držiakom na slnečné okuliare •• •• •• ••

Predné sedadlá: štandardné •• - - -

Predné sedadlá: so zlepšenou bočnou oporou - •• •• ••

Predné sedadlá (sedadlo vodiča): výškovo nastaviteľné •• •• •• ••

Predné sedadlá (sedadlo vodiča): elektricky nastaviteľné - - •• ••

Zadné sedadlá: sedáky, deliteľné 60:40 •• •• •• ••

vyhrievané sedadlá vpredu - •• •• ••

Poťah sedadla: koža * - - •• ••

Poťah sedadla: látkový základné •• - - -

Poťah sedadla: vysoko kvalitná látka - •• - -

EXTERIÉR L LS LSE V-CROSS

Vonkajšie spätné zrkadlá: elektricky sklopné - •• •• ••

Vonkajšie spätné zrkadlá: elektricky nastaviteľné •• •• •• ••

Vonkajšie spätné zrkadlá: vyhrievané (nie vo verzii Single Cab) •• •• •• ••

Vonkajšie spätné zrkadlá: čierne •• - - -

Vonkajšie spätné zrkadlá: vo farbe karosérie - •• - -

Vonkajšie spätné zrkadlá: pochrómovaná - - •• -

Vonkajšie spätné zrkadlá: Gun metallic - - - ••

Vonkajšie spätné zrkadlá: s integrovanými ukazovateľmi smeru - •• •• ••

Predné okno s infračervenou ochranou •• •• •• ••

Zámok zadných výklopných dverí vo farbe karosérie (Single Cab) •• - - -

Uzamykateľné veko batožinového priestoru - •• •• ••

Rukoväť zadných výklopných dverí: čierna (nie u Single Cab) •• - - -

Kľučka zadných výklopných dverí: titánová strieborná - •• - -

Kľučka zadných výklopných dverí: pochrómovaná - - •• -

Kľučka dverí batožinového priestoru: tmavo šedá metalíza - - - ••

Mriežka chladiča: čierny plast •• - - -

Mriežka chladiča: šedá metalíza - •• - -

Mriežka chladiča: pochrómovaná - - •• -

Mriežka chladiča: Gun metallic - - - ••

Ložná plocha: vonkajšie upevňovacie háky (iba Single Cab) •• - - -

Ložná plocha: upevňovacie háky vnútri (nie u Single Cab) •• •• •• ••

Predné a zadné lapače nečistôt •• •• •• ••

Predný a zadný nárazník: tmavo šedá •• - - -

Predný a zadný nárazník: vo farbe karosérie - •• •• ••

Bočné nášľapy: strieborná - - •• -

Bočné nášľapy: šedá - - - ••

Centrálna strešná anténa •• •• •• ••
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VÝBAVY VÝBAVY

HMOTNOSTI A ZAŤAŽENIE

FUNKCIE L LS LSE V-CROSS

Zadné vetracie okno (Space Cab) •• •• •• -

Bi-LED svetlomety - - •• ••

Automatické nastavenie svetlometov - - - ••

LED svetlá pre denné svietenie - - •• ••

LED zadné svetlá - - •• ••

Tachometer •• •• •• ••

Elektrická zadné okná (Double Cab) •• •• •• ••

Predné elektricky ovládané okná (s ochranou proti zablokovaniu a automatickou 
funkciou, na strane vodiča) •• •• •• ••

Elektrický posilňovač riadenia •• •• •• ••

Opierka nohy (vodič) •• •• •• ••

Obmedzovač rýchlosti (nastaviteľný v rozmedzí 60–160 km/h) •• •• •• ••

manuálna klimatizácia •• •• - -

2 zónová automatická klimatizácia - - •• ••

2 reproduktory (predné dvere) •• - - -

Príprava reproduktorov pre zadné dvere (Double Cab) •• - - -

4 reproduktory v predných dverách + výškové reproduktory (Space Cab) - •• - -

4 reproduktory v predných a zadných dverách (Double Cab) - •• - -

6 reproduktorov v predných a zadných dverách + výškový reproduktor (Double Cab) - - •• -

6 reproduktorov v predných dverách, výškový reproduktor + strešné (Space Cab) - - •• -

8 reproduktorov v predných a zadných dverách, výškový reproduktor + strešné 
(Double Cab) - - - ••

Sedadlo vodiča s bedrovou opierkou, ručne nastaviteľné (Single Cab a Space Cab) •• •• - -

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou opierkou (Double Cab; Space Cab 
od LSE) •• •• •• ••

Multifunkčný volant: uretán •• •• - -

Multifunkčný volant: koža - - •• ••

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant •• •• •• ••

Svetelný senzor s automatickým ovládaním diaľkových svetiel •• •• •• ••

Vetracie otvory pre cestujúcich vzadu - - •• ••

Multi-informačný displej s rozmerom 4,2 palca (10,7 cm) •• •• •• ••

Peľový filter •• •• •• ••

Informačný systém USB / AUX s obrazovkou s uhlopriečkou 7 palcov (17,8 cm), DAB +, 
Apple CarPlay®, Android Auto™, MirrorLink, Miracast, WiFi * - - •• -

Informačný systém CD / DVD / USB / AUX s obrazovkou 9 palcov (22,9 cm), DAB +, 
Apple CarPlay®, Android Auto™, MirrorLink, Miracast, WiFi * - - - ••

Kombinácia rádia a CD s DAB a Bluetooth® ** •• •• - -

Dažďový senzor •• •• •• ••

Systém Start-Stop •• •• •• ••

Zadná kamera - - •• ••

FUNKCIE L LS LSE V-CROSS

Bezkľúčový vstup a štartovací systém (PESS) - - •• ••

Diaľkové odomknutie viečka nádrže •• •• •• ••

Tempomat (iba manuál) •• •• •• ••

Adaptívny tempomat (len s automatickou prevodovkou) •• •• •• ••

Vodou chladený medzichladič •• •• •• ••

Centrálne zamykanie pomocou rádiového diaľkového ovládania •• •• •• ••

12 V zásuvka v odkladacej schránke •• •• •• ••

BEZPEČNOSŤ L LS LSE V-CROSS

Ťažný hák vpredu •• •• •• ••

Airbag: na strane vodiča a spolujazdca, na strane spolujazdca sa dá deaktivovať •• •• •• ••

Hlavové airbagy •• •• •• ••

Kolenný airbag (na strane vodiča) •• •• •• ••

Bočné airbagy vpredu •• •• •• ••

Stredový airbag (medzi prednými sedadlami, na strane vodiča; Space Cab) - - •• -

Stredový airbag (medzi prednými sedadlami, na strane vodiča; Double Cab) •• •• •• ••

Stabilizácie prívesu •• •• •• ••

Protiblokovací systém ABS s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily EBD •• •• •• ••

Automatické zamykanie dverí pri odchode - - •• ••

Asistent rozjazdu do kopca HSA a podpora pre zjazd z kopca HDC •• •• •• ••

Sada náradia a zdvihák •• •• •• ••

Brzdový asistent •• •• •• ••

Výstražný systém proti krádeži - - •• ••

Tretie brzdové svetlo •• •• •• ••

Zadné parkovacie senzory - •• - -

Predný a zadný parkovací asistent - - •• ••

Elektronický imobilizér •• •• •• ••

Signál núdzového zastavenia •• •• •• ••

Systém núdzového volania E-Call •• •• •• ••

Ochrana proti zrýchleniu (iba s automatickou prevodovkou) •• •• •• ••

Asistent pozornosti •• •• •• ••

Vysoko odolný rebrinový rám •• •• •• ••

Detská poistka v zadných dverách (Double Cab) •• •• •• ••

Upevnenie detskej sedačky ISOFIX (Double Cab) •• •• •• ••

Multikolizná brzda •• •• •• ••

* Apple, iPhone, Apple CarPlay® a Siri sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Android, Android Auto™ a Google sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC.   ** Bluetooth® je registrovaná slovná známka a logo vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.

BEZPEČNOSŤ L LS LSE V-CROSS

LED hmlové svetlá - - •• ••

Hmlovky: halogénové - •• - -

Zadné hmlové svetlo •• •• •• ••

Núdzový brzdový asistent a varovanie pred kolíziou •• •• •• ••

Zadné svetlá: LED - - •• ••

Ochrana proti bočnému nárazu vo dverách •• •• •• ••

3 bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu, výškovo nastaviteľné •• •• •• ••

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (pasívne + aktívny) •• •• •• ••

Stabilizačný systém ESC, s možnosťou vypnutia •• •• •• ••

Ochrana krčnej chrbtice •• •• •• ••

Asistent mŕtveho uhla (iba L, LS Double Cab) •• •• •• ••

Kontrola trakcie TCS, s možnosťou vypnutia •• •• •• ••

Rozpoznávanie dopravných značiek s inteligentným obmedzovačom rýchlosti •• •• •• ••

Plnohodnotné rezervné koleso •• •• •• ••

Výstraha zadnej prevádzky, akustické varovanie pri parkovaní (iba L, LS Double Cab) •• •• •• ••

Pomoc pri otáčaní •• •• •• ••

SINGLE CAB L 2WD 
manuál

L 4WD 
manuál

Maximálne zaťaženie prívesu (kg): brzdeného 2500 3500

Maximálne zaťaženie prívesu (kg): nebrzdeného 750

Zaťaženie strechy max. (kg) 100

Nosnosť nosníka max. (kg) 100 245

Prázdna hmotnosť (kg): celkom 1870 1970

Prázdna hmotnosť (kg): predná náprava 1090 1185

Prázdna hmotnosť (kg): zadná náprava 780 785

Počet sedadiel (osôb) 2

Objem nádrže (litre) 76

Maximálne prípustné zaťaženie nápravy (kg): vpredu 1450

Maximálne prípustné zaťaženie nápravy (kg): vzadu 1910

Maximálna prípustná celková hmotnosť súpravy (kg): brzdená 5500 6000

Maximálna prípustná celková hmotnosť súpravy (kg): nebrzdená 3750 3850

Maximálna prípustná celková hmotnosť (kg) 3000 3100

SPACE CAB
L 
4WD 
manuál

L 
4WD 
automat

LS  
4WD 
manuál

LS  
4WD 
automat

LSE  
4WD 
manuál

LSE 
4WD 
automat

Maximálne zaťaženie prívesu (kg): brzdeného 3500

Maximálne zaťaženie prívesu (kg): nebrzdeného 750

Zaťaženie strechy max. (kg) 100

Nosnosť nosníka max. (kg) 245

Prázdna hmotnosť (kg): celkom 2035 2060 2020 2035 2038 2053

Prázdna hmotnosť (kg): predná náprava 1200 1215 1200 1205 1210 1215

Prázdna hmotnosť (kg): zadná náprava 835 845 820 830 828 838

Počet sedadiel (osôb) 4

Objem nádrže (litre) 76

Maximálne prípustné zaťaženie nápravy (kg): vpredu 1450

Maximálne prípustné zaťaženie nápravy (kg): vzadu 1910

Maximálna prípustná celková hmotnosť súpravy (kg): 
brzdená

6000

Maximálna prípustná celková hmotnosť súpravy (kg): 
nebrzdená

3850

Maximálna prípustná celková hmotnosť (kg) 3100

DOUBLE CAB
L 
4WD 
manuál

L 
4WD 
automat

LS  
4WD 
manuál

LS  
4WD 
automat

LSE  
4WD 
manuál

LSE 
4WD 
automat

V-CROSS  
4WD  
manuál

V-CROSS  
4WD  
automat

Maximálne zaťaženie prívesu (kg): brzdeného 3500

Maximálne zaťaženie prívesu (kg): nebrzdeného 750

Zaťaženie strechy max. (kg) 100

Nosnosť nosníka max. (kg) 245

Prázdna hmotnosť (kg): celkom 2060 2080 2055 2085 2075 2105 2075 2105

Prázdna hmotnosť (kg): predná náprava 1195 1205 1195 1220 1206 1231 1206 1231

Prázdna hmotnosť (kg): zadná náprava 865 875 860 865 869 874 869 874

Počet sedadiel (osôb) 5

Objem nádrže (litre) 76

Maximálne prípustné zaťaženie nápravy (kg): vpredu 1450

Maximálne prípustné zaťaženie nápravy (kg): vzadu 1910

Prípustná maximálna celková hmotnosť súpravy (kg): 
brzdená

6000

Maximálna prípustná celková hmotnosť súpravy (kg): 
nebrzdená

3850

Maximálna prípustná celková hmotnosť (kg) 3100
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Space Cab

Double CabSingle Cab

ROZMERY

* Informácie podľa 1230/2012 / EC; vr. tolerancia
** dĺžka na hornom okraji / dĺžka na základnej doske

Rozchod kolies zadnej nápravy Rozchod kolies zadnej nápravy

Rozchod kolies zadnej nápravy
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MOTOR

PNEUMATIKY

SPOTREBA A EMISIE (CO
2
) PREVODOVKA

TRIEDA ZNEČISTENIA / ČÍSLO KĽÚČA  / ŠTÍTOK EURO 6D-ISC-FCM-AR

Emisie CO
2

Spotreba paliva Emisie CO
2

Spotreba paliva

WLTP kombinuje dáta COC
NEDC kombinuje údaje o COC 

(počítané z WLTP)

D-MAX 1,9 l Single Cab 4x2 L 212 8,1 180 6,8

D-MAX 1,9 l Single Cab 4x4 L 216 8,2 184 7,0

D-MAX 1,9 l Space Cab 4x4 L 219 8,4 189 7,2

D-MAX 1,9 l Space Cab 4x4 L automat 239 9,1 193 7,3

D-MAX 1,9 l Space Cab 4x4 LS 218 8,3 188 7,2

D-MAX 1,9 l Space Cab 4x4 LS automat 238 9,1 191 7,3

D-MAX 1,9 l Space Cab 4x4 LSE 219 8,4 189 7,2

D-MAX 1,9 l Space Cab 4x4 LSE automat 239 9,1 192 7,3

D-MAX 1,9 l Dvojitá kabína 4x4 L 220 8,4 191 7,3

D-MAX 1,9 l Double Cab 4x4 L automat 240 9,2 194 7,3

D-MAX 1,9 l Double Cab 4x4 LS 220 8,4 190 7,3

D-MAX 1,9 l Double Cab 4x4 LS automat 240 9,2 194 7,4

D-MAX 1,9 l Dvojitá kabína 4x4 LSE 220 8,4 191 7,3

D-MAX 1,9 l Double Cab 4x4 LSE automat 241 9,2 195 7,4

D-MAX 1,9 l Double Cab 4x4 V-Cross 220 8,4 191 7,3

D-MAX 1,9 l Double Cab 4x4 V-Cross automat 241 9,2 195 7,4

Hodnoty spotreby a emisií CO
2
 sú informácie z príslušného typového schválenia. Boli stanovené v súlade so smernicou EÚ / 715/2007 a jej ďalších 

aktov a smernicami, ktoré boli platné v čase homologizácie. Hodnoty NEDC boli vypočítané z nameraných hodnôt WLTP v súlade s vyššie uvedenými 
predpismi. Hodnoty v reálnej prevádzke sa môžu líšiť.

Single Cab 
L

Space Cab 
L

Space Cab 
LS

Space Cab 
LSE

Double Cab 
L

Double Cab 
LS

Double Cab 
LSE

Double Cab 
V-CROSS

Pneumatiky 205R16C 265/60R18 265/60R18

Kolesá 6.5J x 16 - ET 41 7,5J x 18 - ET 33 7,5J x 18 - ET 33

Rá昀椀ky Oceľ Oceľ Ĺahký kov Oceľ Ĺahký kov

Single Cab 
2WD 
manuál

Single Cab 
4WD 
manuál

Space Cab 
4WD 
manuál

Space Cab 
4WD  
automat

Double Cab 
4WD 
manuál

Double Cab 
4WD  
automat

1. rýchlostný stupeň 4,942 4,942 4,942 3,600 4,942 3,600

2. rýchlostný stupeň 2,452 2,452 2,452 2,090 2,452 2,090

3. rýchlostný stupeň 1,428 1,428 1,428 1,488 1,428 1,488

4. rýchlostný stupeň 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

5. rýchlostný stupeň 0,749 0,749 0,749 0,678 0,749 0,678

6. rýchlostný stupeň 0,634 0,634 0,634 0,580 0,634 0,580

Prevodový pomer: spiatočka 4,597 4,597 4,597 3,732 4,597 3,732

Prevodový pomer: diferenciál zadnej nápravy 4,100 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300

Maximálna rýchlosť (km/h) 180 180 180 180 180 180

Redukcia v teréne 2,482 2,482 2,482 2,482 2,482 2,482

Uzávierka diferenciálu, elektricky prepínateľná (od LS) - - • • • • 

Typ Preplňovaný motor Common Rail s medzichladičom

Objem 1898 ccm

Vŕtanie × zdvih 80 x 94,4 mm

Kompresný pomer 15,9

Výkon 120 kW pri 3600 ot./min

Krútiaci moment 360 Nm pri 2000–2500 ot./min

Sací systém Vysoko účinné, elektronicky riadené turbodúchadlo VGS

Výfukový systém Oxidačný katalyzátor, 昀椀lter pevných častíc, recirkulácia chladených výfukových plynov, vstrekovanie močoviny, 
katalyzátor redukcie SCR

Palivový systém Elektronické vysokotlakové vstrekovanie common rail

Úroveň emisií Euro 6d-ISC-FCM-AR

Single Cab Space Cab Double Cab

Celková dĺžka * (mm) 5305 5265 5265

Celková šírka * (mm) 1810 1870 1870

Celková výška * (mm) 1770 1790 1790

Rázvor (mm) WB * 3125 3125 3125

Rozchod prednej nápravy * (mm) 1555 1570 1570

Rozchod zadnej nápravy * (mm) 1555 1570 1570

Predný previs (mm) 890 890 890

Zadný previs (mm) 1290 1250 1250

Dĺžka ložnej plochy vnútri ** (mm) 2330 / 2345 1805 / 1835 1495 / 1570

Šírka ložného priestoru vnútri (mm) 1590 1530 1530

Šírka ložnej plochy medzi podbehmi (mm) 1120 1120 1120

Výška vnútornej ložnej plochy (mm) 460 490 490

Polomer otáčania 6,5 6,5 6,5



Netto Netto

Brutto* Brutto* Brutto* Brutto*

CENNÍK ISUZU D-MAX PRE SLOVENSKO

Platnosť od 01.03.2023 (MY 23)

Kabína a variant modelu

Varianty Výbavy

L LS LSE V-CROSS

Netto Netto

Single Cab 4WD                 27.666,67 €
- - -

 6 stupňová manuálna 33.200,00 €

Single Cab 2WD                 25.250,00 €
- - -

 6 stupňová manuálna 30.300,00 €

Space Cab 4WD                 29.000,00 € 30.666,67 € 37.166,67 €
-

 6 stupňová manuálna 34.800,00 € 36.800,00 € 44.600,00 €
Space Cab 4WD                 30.916,67 € 32.583,33 € 39.083,33 €

-
6 stupňová automatická 37.100,00 € 39.100,00 € 46.900,00 €

Double Cab 4WD                 29.833,33 € 31.500,00 € 38.000,00 € 40.750,00 €
 6 stupňová manuálna 35.800,00 € 37.800,00 € 45.600,00 € 48.900,00 €

Double Cab 4WD                 31.750,00 € 33.416,67 € 39.916,67 € 42.666,67 €
6 stupňová automatická 38.100,00 € 40.100,00 € 47.900,00 € 51.200,00 €

Valencia Orange  

(Metalíza) 570

Splash White            

(Základna) 527

Islay Gray     

(Perleťový lak) 588
Red Spinel             

(Perleťový lak) 564
Biarritz Blue            

(Metalíza) 587

Mercury Silver  

(Metalíza) 568

Onyx Black            

(Perleťový lak) 569

Netto                    

Brutto* Brutto* Brutto* Brutto* Brutto* Brutto* Brutto*

Netto                    Netto                    Netto                    Netto                    Netto                    Netto                    

* vrátane 20% DPH                                                                                                                                                                                                                                                                             

Odporúčaná maloobchodná cena od ISUZU Sales Deutschland GmbH, Flörsheim. Vyhradené chyby.

490,00 €
588,00 € 588,00 € 588,00 € 588,00 € 588,00 € 588,00 €

-
490,00 € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 490,00 €



Vyobrazenia / tlačoviny môžu obsahovať obrázky a zobrazené podrobnosti o produkte, ktoré nie sú 

ponúkané v jednotlivých krajinách (ilustračné fotogra昀椀e). Údaje sa netýkajú jednotlivého vozidla a nie sú 

súčasťou ponuky, ale slúžia iba na účely porovnania rôznych typov vozidiel. Ak fotogra昀椀e nie sú symbolické, 

môžu obrázky obsahovať aj príslušenstvo a špeciálnu výbavu (voliteľné za príplatok), ktoré nie sú súčasťou 

sériového rozsahu dodávky. Výsledkom použitia tohto príslušenstva alebo špeciálnej výbavy môžu byť 

hodnoty, ktoré sa za určitých okolností líšia od typového schválenia, a vyššie hodnoty spotreby a CO
2
. Ďalšie 

informácie, ako aj ceny príslušenstva a špeciálnej výbavy, získate od partnera spoločnosti ISUZU. Všetky 

hodnoty, informácie a ilustrácie sú nezáväzné a sú súčasťou popisu. Spoločnosť ISUZU si preto vyhradzuje 

právo na zmenu obsahu dodávky v porovnaní s informáciami a obrázkami uvedenými v tejto brožúre, napr. 

pokiaľ ide o výbavu, materiál, vonkajší vzhľad, technické údaje a konštrukciu, za predpokladu, že zmeny sú 

primerané pre zákazníka a nedôjde k významnému zníženiu použiteľnosti alebo hodnoty obsahu dodávky. 

Farebné odchýlky závisia od rozlíšenia obrazovky / technológie tlače. Z hľadiska cestnej premávky je vozidlo 

typovo schválené a klasi昀椀kované ako nákladné vozidlo. Poznámka: niektoré z asistenčných systémov vodiča 

a bezpečnostné funkcie popísané v tomto katalógu sú založené na senzoroch, ktorých funkcia môže byť 

ovplyvnená určitými poveternostnými vplyvmi a vplyvmi prostredia. 

 

ZÁRUKA:

Vozidlá ISUZU sú kontrolované a testované vo výrobe za najprísnejších podmienok. Okrem zákonných 

nárokov na vady materiálu poskytuje spoločnosť ISUZU prostredníctvom svojich dílerov a partnerov na 

všetky vozidlá D-MAX záruku 5 rokov do najazdenia 100000 km (od prvého použitia, podľa toho, čo nastane 

skôr) a záruku proti prehrdzaveniu karosérie zvnútra smerom von po dobu 12 rokov. Ďalšie informácie a 

prípadné požiadavky nájdete v príslušných záručných pokynoch, ktoré sú dostupné pre každého partnera

spoločnosti ISUZU. Na všetky originálne náhradné diely ISUZU sa vzťahuje 2-ročná záruka (okrem zákonnej 

zodpovednosti za chyby materiálu) bez ohľadu na počet najazdených kilometrov odo dňa, keď bol diel 

namontovaný servisným partnerom ISUZU alebo zakúpený od servisného partnera ISUZU. Na príslušenstvo  

a špeciálnu výbavu sa môžu vzťahovať odlišné záručné podmienky. Podrobnejšie a ďalšie informácie, ako aj  

celé záručné podmienky si môžete vyžiadať od svojho partnera spoločnosti ISUZU alebo na adrese 

info@isuzu-sales.de.

FINANCOVANIE A LÍZING ISUZU:

Radosť z jazdy začína už 昀氀exibilnými možnosťami 昀椀nancovania lízingu. Pre vozidlo ISUZU D-MAX vám 

preto ponúkame v spolupráci s naším partnerom atraktívne podmienky na individuálne ponuky lízingu, 

昀椀nancovania a poistenia.

 

HODNOTY SPOTREBY A EMISIÍ:

Poznámka k spotrebe paliva (v l/100 km) a emisiám CO2 počas jazdy (v g/km): Uvedené hodnoty boli 

stanovené v súlade s predpísaným postupom merania (715/2007/ES a ES/2018/1832 v príslušnom 

platnom alebo následnom znení). Od 1. septembra 2017 sú určité nové vozidlá typovo schvaľované podľa 

Celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu pre osobné a ľahké úžitkové vozidlá (Worldwide 

Harmonised Light Vehicle Test Procedure - WLTP), čo je nový realistickejší skúšobný postup na meranie 

spotreby paliva a emisií CO
2
. Od 1. septembra 2018 bol WLTP nahradený novým európskym jazdným 

cyklom (NEDC), súčasným testovacím postupom. Kvôli realistickejším skúšobným podmienkam sú hodnoty 

spotreby paliva a emisií CO
2
 namerané podľa WLTP v mnohých prípadoch vyššie ako hodnoty namerané 

podľa NEDC. Uvedené hodnoty NEDC boli vypočítané z WLTP pomocou simulačného nástroja v súlade so 

špeci昀椀káciami vyššie uvedených pokynov. Pretože zobrazené pick-upy sú výlučne úžitkové vozidlá, nie 

je povinnosť oznamovať hodnoty spotreby. Ak potrebujete ďalšie informácie, nájdete ich v oficiálnych 

technických publikáciách.

Váš partner spoločnosti ISUZU: 
ISUZU Sales Deutschland GmbH

Schieferstein 11a

65439 Flörsheim, Nemecko 

Tel. +49 6145 5491-100 

info@isuzu-sales.de 

 

isuzu-sales.de

Isuzu Sales Deutschland GmbH

Organizačná Zložka Slovensko

Znievska 10

Bratislava 

85106  

 

isuzu-motors.sk

Tlač: Október 2021
Číslo položky: ISM15042

5 ROKOV 

ZÁRUKY


