


Eerste ontwerpschetsen

Welkom in een volledig nieuw tijdperk van pick-up trucks. Welkom in de volledig nieu-
we D-MAX, de nieuwe definitie van robuust. Gedreven door zijn nieuwe agressieve lijn 
en zijn uitzonderlijk soepele motor, met de hoogste normen van veiligheid aan boord en 
met de legendarische ISUZU duurzaamheid en zuinigheid, kroont de volledig nieuwe 

D-MAX zich tot de top onder zijn gelijken. Zware lasten verplaatsen doorheen de week, 
‘cruisen’ tijdens het weekend of onbetreden paden verkennen, dit is een pick-up die je 
niet in de steek laat. Test hem. Je zal niet teleurgesteld zijn.

Double Cab 4x4 LSX met dakdragers: een held op alle terrein



4JK1-TC Hi-Power Engine

Met de volledig nieuwe D-MAX heb je een trouwe en krachtige bondgenoot. Al de ken-
nis die we de voorbije 70 jaar verzamelden bij het bouwen van de meest kwalitatieve, 
duurzame en zuinige dieselmotoren ter wereld gebruikten we om de motor van de nieu-

we D-MAX te ontwerpen. Een gloednieuwe 2.5 L tweetraps Turbo Diesel gevuld met 
koppel die levert wat je van hem verwacht: 163 pk(120kW), een vlak koppel van 400Nm, 
een hoop acceleratie bij hogere snelheid en maar liefst 3 ton trekkracht.

Onvermoeibare trekkracht tot 3000 kg. (Double Cab 4x4 LSX met dakdragers)



Klepstoters met brede 
rollagers verminderen 
weerstand en slijtage

Distributie met tandwielen 
en stalen ketting (geen riem) 
verzekert betrouwbaarheid

De tweetraps turbo maxima-
liseert prestaties en minima-
liseert het verbruik.

Beschermende coating verstevigt de 
cylinders voor langere levensduur

De ISUZU D-MAX stamt uit een geslacht van uitermate sterke en betrouwbare vracht-
wagens. Bijna meer dan eeuw ervaring in het fabriceren van vrachtwagens bezorgen 
de nieuwe ISUZU D-MAX het DNA dat deze categorie werkelijk herdefinieert. Met het 

volledig nieuwe vrachtwagen-sterke chassis betekent dit superieure stabiliteit en be-
tere prestaties op om het even welke weg, en dit zowel met als zonder lading. Maar 
dat is niet alles. Onder de motorkap vind je de nieuwe Euro 5 dieselmotor, zuiverder en 

zuiniger. Een motor die ontworpen werd met de know-how die al meer dan 23 miljoen 
dieselmotoren bouwde en die in combinatie met de allernieuwste Japanse technologie 
elke nieuwe ISUZU D-MAX voorziet van écht ‘Truck DNA’.



Opbergvak – bekerhouder met dubbele functie

Lederen zetels met elektrisch verstelbare 
bestuurderszetel (LSX versie)

Handschoenvak (boven), groot opberg-
vak (onder)

Double Cab 4x4 LSX AT met luxe lederen zetelbekledingZowel passagier als bestuurder worden door de nieuwe ISUZU D-MAX verwend met 
comfort. De ruime cabine biedt meer hoofd- en schouderruimte voor alle passagiers en de 
nieuw ontworpen bredere deurbogen en A stijl met handgrepen verzekeren een gemak-
kelijke in- en uitstap. Ergonomisch ontworpen zetels bieden superieure steun en helpen 

je te genieten van de luxe elementen die je niet zou verwachten in een pick-up. Van de 
uitzonderlijke geluidsisolatie die je afschermt van de buitenwereld tot de vele opbergvak-
ken en bekerhouders; alles werd ontworpen volgens het ‘universal design’ concept van 
ISUZU, geen moeite werd gespaard om elke rit om te toveren tot een aangename reis.



Double Cab 4x4 LSX AT met automatische klimaatcontrole Niet alleen ruimte en comfort maar ook de nieuwste technologie vind je terug in de 
nieuw ISUZU D-MAX. Alle moderne snufjes die je mag verwachten in een wagen van 
de nieuwste generatie liggen binnen bereik. Afhankelijk van je modelkeuze beschik je 

over elektro-luminiscerend instrumentenbord, airco en klimaatregeling, cruise-control 
en audiobediening aan het stuur en luidsprekers alom, elektrisch bedienbare ruiten en 
buitenspiegels, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Bedieningspaneel met multi-informatie display Stuurwiel met audio-controle (LSX versie)

ISUZU surround sound speakersManuele airco (LS). Auto op LSX.Anti-diefstal systeem 
met immobilizer



Dubbele airbag vooraan, zijdelingse airbags en gordijn- 
airbags

Dagrijlichten Ramen met sluitbeveiliging

ESC (elektronische stabiliteitscontrole)
Grote remklauwen 
met geventileerde 
schijven

ISUZU schrijft veiligheid hoog in het vaandel en de nieuwe ISUZU D-MAX bewijst dit 
ook: Dubbele airbags vooraan, zijdelingse airbags én gordijnairbags in alle modellen, 
een energie-absorberende motorkap en verstevigingen tegen zijdelingse impact in de 
deuren, een nieuwe cabine-structuur, gordelspanners en ISOFIX bevestiging voor kin-

derstoelen. En je nieuwe ISUZU D-MAX denkt zelf mee, dankzij ESC (elektronische 
stabiliteitscontrole), TCS (tractiecontrole) en ABS mét remassistentie. Rij dus met ver-
trouwen in deze veiligste ISUZU ooit.



Extended cab met ‘Side Panel Access’ deuren bieden extreme 
toegankelijkheid

Grote laadruimte (SC) 4WD keuzeknop

Laat je niet misleiden door zijn sportieve looks en het luxueuze interieur. Net zoals zijn 
voorgangers zijn de nieuwe ISUZU D-MAX en alle ISUZU Trucks gebouwd om hard 
te werken voor elke professional. 3000 kg trekkracht, een grotere en sterkere laadbak 
en échte 4x4 mogelijkheden, er is niet veel dat je D-MAX niet aankan. Zware ladingen, 

steile hellingen, ruw terrein, hindernissen …. hij overwint ze allemaal. Zoek je een be-
proefd en getest werkpaard waar je kan op rekenen, dan is de nieuwe ISUZU D-MAX 
dé pick-up voor al je werk.

Partner voor alle werk (2WD SC L / DC L)



De beste aerodynamica in zijn 
klasse

Manuele 6-versnellingsbak 5-traps automaat met sequentieel 
schakelen

Euro 5 emissienorm –partikel indicator

Sterke prestaties en kracht verzoenen met zuinigheid en zorg voor het milieu is niet een-
voudig maar de nieuwe ISUZU D-MAX doet het met gemak. Dankzij zijn aerodynamisch 
profiel dat getekend werd met ruimtevaart-technology en getest werd in windtunnels 
voor hogesnelheidstreinen is zijn CO2 uitstoot uitzonderlijk laag voor zijn klasse. Com-

bineer dit met zijn superieure motorprestaties, zijn slanke trendsettende nieuwe ont-
werp en de legendarische betrouwbaarheid van ISUZU en je bezit de pick-up van de 
toekomst. Test hem vandaag en ervaar zelf de toekomst van pick-up rijden.

Sterke prestaties en kracht (Double Cab 4x4 LS)



Bijna 50 jaar onderzoek en ontwikkeling in het ontwerpen van pick-ups verzekeren de betrouwbaarheid van de nieuwe ISUZU D-MAX

Alle ISUZU pick-ups zijn nazaten van de ISUZU WASP (wesp) die ontwikkeld werd in 
1963. De bedoeling was om een wagen te bouwen die de eigenschappen van een ge-
wone auto combineerde met de functionaliteit van een truck. In de 40 jaar die volgden 

werden record verkopen gerealiseerd en werden de ISUZU pick-ups geëxporteerd naar 
alle continenten. Tot vandaag vertrouwen meer dan 6 miljoen kopers op de kracht en 
prestaties van betrouwbare ISUZU pick-ups.

In de geglobaliseerde wereld van vandaag wordt de handel gekenmerkt door de vraag 
naar betrouwbare en milieuvriendelijke producten en willen bedrijven meer en meer 
focussen op duurzame initiatieven. Het zijn deze uitdagingen die de kern vormen van 
ISUZU’s ontwikkelingsstrategie: S E E. “Safety-Economy-Environment”. Veiligheid-Zui-
nigheid en Milieu zijn de hoekstenen die elke nieuwe productontwikkeling van ISUZU 
bouwen. En de nieuwe ISUZU D-MAX bevat alle elementen van deze filosofie.

Prestaties, betrouwbaarheid, comfort en duurzaamheid. Dit zijn de sleutelconcepten 
die de stijl van de nieuwe ISUZU D-MAX bepaalden. Rekening houdend met de noden 
van onze klanten combineerden we doorgedreven research met onze passie voor su-
perieur technisch ontwerp zodat de nieuwe ISUZU D-MAX opnieuw trendsetter is in 
een nieuw tijdperk. In onze constante zoektocht naar een zuiniger en meer comforta-

bele rijervaring hielden onze ingenieurs testen in verschillende windtunnels wereldwijd 
om er voor te zorgen dat de aerodynamica van de nieuwe ISUZU D-MAX een stillere en 
zuinigere pick-up verzekerde.

Om onze sterke reputatie en betrouwbaarheid te verzekeren werd de nieuwe ISUZU 
D-MAX ontelbare uren getest in labo’s wereldwijd, en werden milieu-eisen en prestaties 
in alle klimatologische omstandigheden onder de loep genomen. Meer dan 4 miljoen 
kilometer aan duurzaamheidstest werd afgelegd, het equivalent van 100 keer rond de 
wereld.

Het resultaat van dit alles: uw nieuwe ISUZU D-MAX, de pick-up voor een nieuw tijd-
perk.

Gevoed door een stevige historiek, zowel technologisch als in waarden, blijft ISUZU een pionier in elk tijdperk.

ISUZU Motors Limited, gesticht in 1916, heeft de langste geschiedenis van alle Japanse 
autoconstructeurs en is één van ’s werelds grootste fabrikanten van bedrijfsvoertuigen 
in elke gewichtsklasse.

ISUZU Motors Limited is tevens de grootste fabrikant van dieselmotoren voor be-
drijfstoepassingen ter wereld en produceerde meer dan 23 miljoen motoren tot van-

daag. ISUZU dieselmotoren worden door ’s werelds meest gerenommeerde automerken 
verkozen omwille van hun uitzonderlijke betrouwbaarheid en zuinigheid. Deze ISUZU 
kwaliteitsmotoren worden bovendien niet enkel gebruikt voor wegtransport maar ook 
voor zware machines, generatoren en in de zeevaart.

‘Verdien het vertrouwen van de klant’ is de onderliggende filosofie die bij ISUZU elke 
ontwikkeling drijft. Elk voertuig dat we produceren moet het vertrouwen van onze klan-
ten verdienen en niet teleurstellen. Het is deze filosofie die ons leidt in het perfectione-
ren van onze technologie.

Om de impact op het milieu van onze voertuigen te beperken wil ISUZU alles in het 
werk stellen om deze te beperken door te letten op de keuze van materialen bij de 
productie. Ook bij de ontwikkeling van voertuigen voor de toekomstige generaties is 

ISUZU actief: voorbeeld daarvan de recente ontwikkeling van een elektrische bus en 
een Plug-In hybride voertuig.

Het is nog steeds onze missie om de mens te helpen bij de transportnoden in zijn leven 
door het aanbieden van een ruim scala aan bedrijfsvoertuigen en een compleet gam-
ma aan superieure dieselmotoren. ISUZU zal er naar bleven streven om een drijvende 
kracht te zijn in het leven van vele mensen wereldwijd.
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De informatie verstrekt in deze brochure is correct op het moment van druk. ISUZU Benelux behoudt zich echter 
het recht voor om bepaalde specificaties aan te passen zonder voorafgaandelijke melding omwille van de constante 
verbetering die wij nastreven.
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