ใหม่ ! อีซูซุ ดีแมคซ์ สปาร์ค

ยอดสมรรถนะ พร้อมลุยทุกงานหนัก
บรรทุกหนักแค่ไหน ก็ไม่หวัน
่ NEW! ISUZU D-MAX SPARK ยอดยนตรกรรมเพือ
่ งานบรรทุกหนัก
ด้วยสุดยอดแห่งพลังและสมรรถนะ ผสานความทนทานและความประหยัดน้ำมันขั้นสุด
ตามมาตรฐานอีซูซุ พร้อมพาคุณทะยานลุยฝ่าทุกงานหนัก เพื่อความสำเร็จเหนือใคร

กระบะท้ายกว้างใหญ่
พร้อมรับทุกงานหนัก

465 มม.

บรรทุกเยอะ บรรทุกหนักแค่ไหน ก็รับไหว

2,33

0 มม

.

ด้วยกระบะท้ายขนาดใหญ่ กว้างขวาง รองรับ
รูปแบบการบรรทุกที่หลากหลายได้อย่างคุ้มค่า
เพื่อสร้างผลกำไรให้ธุรกิจคุณ

1,590 มม.

โปรดศึกษารายละเอียดรุน
่ รถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

AHEAD of

STABILITY
ลุยอย่างมั่นใจ บรรทุกหนักถึงไหนถึงกัน

ฟันฝ่าทุกเส้นทาง สมบุกสมบันแค่ไหนก็ไปถึง ทะยานไปกับ NEW! ISUZU D-MAX SPARK ที่ออกแบบโครงสร้างตัวถัง
และแพลตฟอร์ม “ISUZU DYNAMIC DRIVE PLATFORM” ผสานการทำงาน ของโครงสร้างตัวถัง แชสซีส์ เครื่องยนต์
และช่วงล่างให้ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง เพื่อดุลยภาพการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ

• การออกแบบมิติฐานล้อ และช่วงล้อหน้า-หลัง เพื่อดุลยภาพในการขับขี่ทั้งขณะบรรทุกทั่วไป และบรรทุกหนัก
• ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนก 2 ชั้น (Double Wishbone) พร้อมคอยล์สปริง และตำแหน่งจุดยึดปีกนก
ออกแบบเพื่อลดอาการโยนตัว และสามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ

• ช่วงล่างด้านหลัง แหนบยาวแบบ Long Span ผลิตด้วยเทคโนโลยี WSSP (Warm Stress Shot Peening)
ช่วยให้ตัวแหนบมีความแข็งแกร่ง ทนทาน ยืดหยุ่น ให้ความนุ่มนวลกว่าแหนบปกติ

• Semi-Midship การวางตำแหน่งเครื่องยนต์เยื้องหลังเพลาหน้า ทำให้กระจายน้ำหนักได้สมดุลกับตัวรถ

AHEAD of

DURABILITY
แข็งแกร่ง ทนทาน ทุกงานบรรทุกหนัก

บรรทุกหนักแค่ไหนก็ไหว แกร่งไม่ถอย!
• โครงสร้างตัวถัง Ultra-High Tensile ทนทานต่อการบิดตัว แข็งแกร่งกว่าเหล็กธรรมดา
• แชสซีส์แกร่ง ขึ้นรูปด้วยเหล็กกล้าแบบ Reinforce รองรับน้ำหนัก และการขับขี่ที่สมบุกสมบัน ลดการบิดตัวด้วย Cross Section
• Timing Gear & Chain แบบ Double Scissors Gear ช่วยลดระยะของฟันเฟือง และระบบปรับความตึงอัตโนมัติ

• ระบบ Terrain Command ทำงานได้ฉับไว แม่นยำ

• ระบบ Electronic Diff-Lock
• ลุยน้ำได้สูงสุด 800 มิลลิเมตร

ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยล็อกเฟืองท้าย ให้เครือ
่ งยนต์สง่ กำลังไปยัง
ล้อหลังด้านซ้าย และขวาเท่ากัน เพือ
่ ให้ผา่ นอุปสรรคทีย
่ ากๆ ไปได้อย่างง่ายดาย

พร้อมชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวด้วยเฟือง เครื่องยนต์จึงทนทานและเงียบ

• สลักลูกสูบเคลือบสารพิเศษ Diamond-Like Carbon ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไหลลื่น เต็มพลังสุด
• ทนทานขั้นสุด เสื้อสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำด้วยคลื่นความถี่สูง เอกลักษณ์เฉพาะอีซูซุ
• Electronic Thermostat ควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วน้ำด้วยระบบไฟฟ้า ช่วยให้อุณหภูมิภายในเครื่องยนต์เหมาะสมทุกช่วงการใช้งาน

สวิตช์เปลีย
่ นการขับเคลือ
่ น จาก 2 ล้อ เป็น 4 ล้อ เลือกการใช้งานให้เหมาะกับทุกสภาพถนน
ทัง้ 2H / 4H และ 4L

โปรดศึกษารายละเอียดรุน
่ รถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ระบบส่งกำลัง ลุยงานหนักแค่ไหนก็สบาย

AHEAD of

POWER

ขุมพลังแรง ขีดสุดความประหยัดน้ำมัน เพื่อผลกำไรเกินคาด

ผ่านได้ทุกอุปสรรค พิชิตงานหนักได้ทุกรูปแบบ กับ NEW! ISUZU D-MAX SPARK
ที่พร้อมขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์อีซูซุ 3.0 และ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์
เทคโนโลยีดีเซลคอมมอนเรลสมบูรณ์แบบล่าสุดจากอีซูซุ พร้อมเทอร์โบแปรผัน
แรงจัดตั้งแต่รอบต่ำ ตอบสนองได้รวดเร็ว เร้าใจ แต่ยังคงเอกลักษณ์ความประหยัดน้ำมัน

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Rev Tronic

• ถ่ายทอดจังหวะการเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล ราบรื่น
• โหมดการขับขี่แบบสปอร์ต Rev Tronic
สามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์ได้แบบเกียร์ธรรมดา
แม่นยำและตอบสนองได้รวดเร็วÝ

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด ถ่ายทอดพลัง
เต็มสมรรถนะ ช่วงชักสั้น เข้าเกียร์ง่าย
แม่นยำ ขับสนุก อารมณ์สปอร์ตเร้าใจ

• ออกตัวแรง อัตราทดเกียร์ต่อเนื่อง

ให้กำลังฉุดลากสูงในทุกระดับความเร็ว

• โอเวอร์ไดรฟ์ 2 ตำแหน่งที่เกียร์ 5 และ 6
เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันสุด

• Genius Sport Shift ไฟบอกตำแหน่งเกียร์
พร้อมแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์

ในรอบเครื่องยนต์ และความเร็วที่เหมาะสม

• Reverse Ring เพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัย
ในการเข้าเกียร์ถอย

เครื่องยนต์ 3.0 Ddi BLUE POWER ขีดสุดแห่งพลังแรงสะใจจากอีซูซุ

เครือ
่ งยนต์ 1.9 Ddi BLUE POWER GEN 2 ขีดสุดแห่งความประหยัดน้ำมันจากอีซซ
ู ุ

กำลังสูงสุด 190 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร

ที่ 1,600-2,600 รอบ/นาที

ที่ 1,800-2,600 รอบ/นาที Ýยอดนวัตกรรมเครื่องยนต์ อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ

แรง! สะใจ

บลูเพาเวอร์ Gen 2 รุ่น RZ4E-TC พัฒนาให้ตอบสนองฉับไว ออกตัวเร็ว

• ระบบหัวฉีดแบบ High Pressure แรงดันสูงถึง 250 MPa
ให้ละอองน้ำมันละเอียด เผาไหม้สมบูรณ์แบบ

• เทอร์โบขนาดใหญ่ Electronic VGS Turbo ช่วยให้เครื่องยนต์
ตอบสนองได้ดีเยี่ยมในทุกรอบความเร็ว

• กล่อง ECM ประมวลผลแบบ Multi-Core แม่นยำ ตอบสนองไวต่อการใช้งาน
โปรดศึกษารายละเอียดรุน
่ รถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

เร่งแซงทันใจ ตอบรับทุกการใช้งาน Ý

AHEAD of

INTERIOR

ขับขี่ใกล้ไกล สะดวกสบายในทุกเส้นทาง
NEW! ISUZU D-MAX SPARK เข้าใจในทุกงานหนัก จึงออกแบบเน้นความสะดวกสบาย
ไม่ว่าจะเดินทางขนส่งใกล้หรือไกล ก็นั่งสบาย ลดความเมื่อยล้า พร้อมห้องโดยสารกว้างขวาง
ภายในออกแบบเน้นการใช้งานที่ง่าย ตามหลัก Usability Design
บรรทุกหนักแค่ไหน ก็เบาสบายใจกว่า

• เบาะนั่งตำแหน่งที่นั่งคนขับ สามารถแยกปรับอิสระ
• พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางสุด รวมถึงพื้นที่เหนือศีรษะ และพื้นที่วางเท้า
• พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง (Tilt & Telescopic) สามารถปรับให้เหมาะสมกับทุกสรีระ
• กระจกไฟฟ้า เพิ่มความสะดวกสบาย
• คอนโซลกลางออกแบบปุ่มควบคุมและสวิตช์ต่างๆ ใช้งานสะดวกสบาย ออกแบบตามหลัก Usability Design
• ตำแหน่งวางแก้ว 2 จุด พร้อมช่องใส่ขวดน้ำขนาดใหญ่ 1.5 ลิตร ข้างประตู
• ช่องเก็บของอเนกประสงค์หลายตำแหน่ง
• ช่องชาร์จไฟ 12 โวลต์ และช่อง USB 1 ช่อง

AHEAD of

PROTECTION

ทุกเส้นทางอุน
่ ใจ ด้วยเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยล่าสุด
NEW! ISUZU D-MAX SPARK มาพร้อมเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบ
พร้อมพาคุณลุยในทุกเส้นทางอย่างมั่นใจได้เต็มที่

ACTIVE SAFETY

PASSIVE SAFETY

ระบบความปลอดภัยป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ

ระบบความปลอดภัยปกป้องขณะเกิดอุบัติเหตุ

• ระบบไฟฉุกเฉินกะพริบอัตโนมัติ เมือ่ มีการเบรกกะทันหัน ESS (Emergency Stop Signal)
• ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ABS (Anti-Lock Brake System) ชนิด 4-Channel 4-Sensor
• ระบบช่วยกระจายแรงเบรกให้สมั พันธ์กบั น้ำหนักบรรทุกของรถ EBD (Electronic Brake-Force Distribution)
• ระบบช่วยเพิม่ แรงเบรกอัตโนมัติ เมือ่ เบรกกะทันหัน BA (Brake Assist)
• ระบบควบคุมการทรงตัว ESC (Electronic Stability Control)
• ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว TCS (Traction Control System)
• ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA (Hill Start Assist)
• ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control)Ý

• โครงสร้างห้องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile มั่นใจสุด
• คานเหล็กกันกระแทกด้านข้าง (Side Door Beam) แข็งแกร่ง อุ่นใจกว่า
• แชสซีส์ขนาดใหญ่ แข็งแกร่ง ปลอดภัย
• เข็มขัดนิรภัยที่นั่งตอนหน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Safety Belts)
• Dual SRS Airbags แอร์แบคคู่หน้า
• Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร์แบคทำงาน
• แกนพวงมาลัย และแป้นเบรกแบบยุบตัวได้ Ý
มาตรฐานความปลอดภั ย ระดั บ 5 ดาว
จาก ASEAN NCAP

โปรดศึกษารายละเอียดรุน
่ รถยนต์ และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

SPECIFICATIONS

AHEAD of

CHOICES

แอปพลิเคชันโฉมใหม่!
แอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องอีซูซุ
ดาวน์โหลดได้เลยวันนี้

พร้อมสู้ไปกับคุณ ทั้งรุ่น 4x4 และ 4x2

นํ้ามันดีเซล (รองรับนํ้ามันดีเซล B20)

Islay Gray Opaque

Bohemian Silver Metallic

Siberian White

หมายเหตุ
: รายละเอียดตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
: สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกตางจากสีจริงเนื่องจากการพ�มพ
: อุปกรณมาตรฐานไมรวมอุปกรณตกแตงเสริม
: กอนใชงานโปรดศึกษาเงื่อนไขและวิธีการใชงานจากคูมือการใชรถโดยละเอียด เพ�่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใชงาน

า

• อุปกรณมาตรฐาน - ไมมี
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