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NESTE NIVÅ TØFFHET
En tøff fremtid. Fra robust konstruksjon til kraftig ytelse. Nye Isuzu er mer kapabel enn noen gang tidligere. 

Klasseledende sikkerhet, oppgradert infotainment-teknologi og mer komfort er resultat av et århundre med Isuzu 

sin erfaring med å lage noen av verdens beste kommersielle kjøretøy. 

Enten du kjører off-road eller på motorvei, jobb eller fritid, D-max tar din pickup-opplevelse til nye høyder.

Nye Isuzu D-Max er tøffest i klassen!

 TØFFEST OG 
SMARTEST I KLASSEN

en helt nye maskuline Isuzu D-max har blitt helt ny. Neste generasjon D-Max viser sitt 

«spirit of truck»-DNA fra første øyekast. Alltid klar for jobben.

D-Max lyser opp veiene med nye Bi-Led signaturlykter.

Et mer strømlinjeformet karosseri er både praktisk og stilig, og ikke minst reduserer det 

drivstofforbruket og vindstøy. 

Nye Isuzu leveres med sporty felger, integrert støtfanger bak, og stigtrinn med helt nytt 

design. Det finnes en D-Max for alle, tilpass din Isuzu etter dine behov.

A Bi-LED lys med integrerte kjørelys:
 Lyser bredt for maksimal synlighet.
  
B Integrert støtfanger:  To-trinns støtfanger gir beskyttelse og et     
     stigtrinn for å få tilgang til nyttelast.

  
C Baklykter: Nydesignede bakkombinasjonslamper med doble             
     LED-lys gir bedre synlighet og trygghet i mørket.
  

KRAFT TIL Å PRESTERE
Etter å ha bygget mer enn 27 millioner motorer internasjonalt, er Isuzu verdensledende innen 

utviklingen av dieselmotorer – og det merker man. Kombinasjonen av responsivt dreiemom-

ent og kraft, gjør at man får ting gjort. D-Max gir deg tillit på alle dine reiser.

Den legendariske, pålitelige motoren leverer kompromissløs ytelse, samtidig som den imøte-

kommer de nyeste utslippskravene. Drivstofføkonomien økes også ytterligere med intelligen-

te systemer. Med forbedret turborespons, presis drivstoffinfeksjonskontroll og lav motorstøy 

er den helt nye D-max enda bedre å kjøre.

A Motor: Robust og raffinert, dette forsterker ISUZUs rykte om å være pålitelig.

B Elektrisk kontroll VGS turbolader: Redusert etterslep, mer kraft.
  
C Forbrenningskammer: Optimalisert for å minimere utslipp.

  

ALT ELLER INGENTING
Enestående pålitelighet og kvalitet kommer som en konsekvens av Isuzu sitt DNA som laste-

bilprodusent. Nye D-Max fører dette DNA-et videre – høyere, bredere og sterkere enn noen 

gang før. Nye Isuzu har blitt testkjørt i over fire millioner kilometer, på alle slags underlag. 

Det nye lette chassiset gir forbedret sikkerhet, mindre støy og vibrasjoner, så vel som økt 

stabilitet. Nye Isuzu er konstruert for enkelt vedlikehold, med bunnsolid rustbeskyttelse og 

flere vedlikeholdsfrie komponenter. Alle Isuzu solgt i Norge leveres med norsk tectyl.

Med Isuzu sin forlengede levetid er D-Max et robust kjøretøy, bygget for å aldri stoppe.

Livet er for kort til unnskyldninger!

A Hydrauliske ventilvipperjusteringer: Arbeid selvstendig.
 
B Motorbelte: Med automatisk strammer minimerer man slitasje.
  
C Melt-in liner: D-MAXs avanserte antrifriksjon induksjon 
     herder prosessen og gir sterkere sylindere. 
  

Importør:
RSA 
Postboks 4004 – 3005 Drammen 
Tlf: 32 21 88 00
www.isuzu.no

GARANTIER
•  5 år eller 100 000 km
•  12 års antirustgaranti
•  5 års lakkgaranti
Isuzu Motors Limited, og andre leverandører omtalt i 
denne brosjyren, forbeholder seg retten til å forandre 
spesifikasjoner og utstyr uten nærmere varsel. 
Bildene i denne brosjyren er fotografert med tillatelse.   
Det tas forbehold om at bildene i denne brosjyren kan 
fravike fra faktiske spesifikasjoner levert på biler i Norge
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B Elektrisk kontroll VGS turbolader: Redusert etterslep, mer kraft.
  
C Forbrenningskammer: Optimalisert for å minimere utslipp.

  

ALT ELLER INGENTING
Enestående pålitelighet og kvalitet kommer som en konsekvens av Isuzu sitt DNA som laste-

bilprodusent. Nye D-Max fører dette DNA-et videre – høyere, bredere og sterkere enn noen 

gang før. Nye Isuzu har blitt testkjørt i over fire millioner kilometer, på alle slags underlag. 

Det nye lette chassiset gir forbedret sikkerhet, mindre støy og vibrasjoner, så vel som økt 

stabilitet. Nye Isuzu er konstruert for enkelt vedlikehold, med bunnsolid rustbeskyttelse og 

flere vedlikeholdsfrie komponenter. Alle Isuzu solgt i Norge leveres med norsk tectyl.

Med Isuzu sin forlengede levetid er D-Max et robust kjøretøy, bygget for å aldri stoppe.

Livet er for kort til unnskyldninger!

A Hydrauliske ventilvipperjusteringer: Arbeid selvstendig.
 
B Motorbelte: Med automatisk strammer minimerer man slitasje.
  
C Melt-in liner: D-MAXs avanserte antrifriksjon induksjon 
     herder prosessen og gir sterkere sylindere. 
  

Importør:
RSA 
Postboks 4004 – 3005 Drammen 
Tlf: 32 21 88 00
www.isuzu.no

GARANTIER
•  5 år eller 100 000 km
•  12 års antirustgaranti
•  5 års lakkgaranti
Isuzu Motors Limited, og andre leverandører omtalt i 
denne brosjyren, forbeholder seg retten til å forandre 
spesifikasjoner og utstyr uten nærmere varsel. 
Bildene i denne brosjyren er fotografert med tillatelse.   
Det tas forbehold om at bildene i denne brosjyren kan 
fravike fra faktiske spesifikasjoner levert på biler i Norge
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design. Det finnes en D-Max for alle, tilpass din Isuzu etter dine behov.
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Velg mellom extended cab med skjult bakdør eller double cab

Utstyrsvarianter

Premium Premium Black Edition
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Fargealternativer

Galena Gray Metallic Mercury Silver Metallic Silky White Pearl

Sapphire Blue Mica Red Spinel Mica Valencia Orange Metallic

Onyx Black Mica
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Tilpass din Isuzu etter dine behov
Les mer om tilbehør til Isuzu D-Max på Isuzu.no
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Arctic Trucks
I samarbeid med Arctic Trucks tilbyr vi modifisering av din Isuzu, velg mellom AT33 eller AT35
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