
ป�กอัพ 2 ประตู
พลานุภาพ…พลิกโลก! ใหม�!ใหม�! เกียร�อัตโนมัติเกียร�อัตโนมัติ

สเปซแค็บ รุ�น Sสเปซแค็บ รุ�น S



เพราะชีวิตไม�ได�มีแค�ด�านเดียว ALL-NEW ISUZU D-MAX จึงออกแบบให�ตอบรับกับชีวิตทุกด�าน หลากหลายทุกการใช�งาน ดีไซน�ใหม�หมดทุกมุมมอง ด�วยแนวคิดการออกแบบ Bold but Emotional 
บึกบึน ปราดเปรียว โฉบเฉ่ียว สะกดทุกสายตา และน่ีคือท่ีสุดของความสมบูรณ�แบบของการดีไซน� เพ่ือทุกด�านของการใช�ชีวิต

เพ่ือทุกด�านของการใช�ชีวิต

THE POTENTIAL OF SUPERIORITY
• ไฟหน�า ISUZU Vision Bi-LED เพ่ิมความสว�าง ส�องได�ไกล และกว�างขึ้น
• Multifunctional Daylight ไฟส�องสว�างกลางวัน แบบ Built-in เสริมความปลอดภัย  
 พร�อมความหรูหรา

• กันชนท�าย Integrated Bumper ดีไซน�เป�นหน่ึงเดียวกับตัวรถ ลู�ลม ขึ้น-ลงง�าย
• ไฟท�าย Dual-Sonic LED แบบ Clear Lens ให�ความสว�างชัดเจนย่ิงขึ้น
• ไฟเลี้ยวกระจกข�างแบบ LED สวยงาม โดดเด�น มองเห็นได�ชัดเจน
• ล�ออัลลอยดีไซน�ใหม� ขนาด 18 น้ิว เท� ดุดัน เต็มอารมณ�สปอร�ต

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

ชีวิตไม�หยุดท่ีความสําเร็จเพียงครั้งเดียว 
กําหนดเป�าหมายครั้งใหม� เดินหน�าด�วยความม่ันใจ

 กับ ALL-NEW ISUZU D-MAX ป�กอัพอเนกประสงค� สําหรับทุกการใช�งาน 
สู�ความสําเร็จท่ีเหนือทุกความคาดหมาย พลานุภาพท่ีตอบทุกด�านของการใช�ชีวิต

พลานุภาพ…พลิกโลก!



THE POTENTIAL OF POSH
บ�งบอกรสนิยมการใช�ชีวิตอีกระดับ

สัมผัสรสนิยมแห�งความสะดวกสบาย กับภายในของ ALL-NEW ISUZU D-MAX 
ท่ีออกแบบให�มิติห�องโดยสารกว�างขวาง โอ�อ�า แบบ Sharp Horizontal Layers 
คมเข�ม เล�นระดับกับแผงข�างประตู มอบรสนิยมเหนือระดับด�วยวัสดุพรีเม่ียม 
พร�อมเติมเต็มอารมณ�ด�วย Piano Black และ Satin Chrome ปุ �มควบคุม 
ออกแบบสไตล� Piano Touch หรูหรามีระดับ พร�อมระบบความบันเทิงเต็มรูปแบบ 
ภายในเน�นการใช�งานท่ีหลากหลาย สะดวกสบายตามหลัก Usability Design 
เพ่ือให�ทุกการเดินทางเป��ยมไปด�วยรสนิยมท่ียากเกินกว�าใครจะทัดทาน

• ออกแบบใหม�ให�พื้นที่ห�องโดยสารกว�างขวางสุด รวมถึงพื้นที่เหนือศีรษะ และพื้นที่วางเท�า
• พวงมาลัยมัลติฟ�งก�ชั่น ปรับระดับได� 4 ทิศทาง (Tilt & Telescopic) สามารถปรับให�เหมาะกับทุกสรีระ
• คอนโซลกลางออกแบบใหม� หรหูรา ภูมิฐาน ปุ�มควบคมุ และสวิตช�ต�างๆ ใช�งานสะดวกสบาย ออกแบบตามหลกั  
 Usability Design 
• ชุดคันเกียร�หุ�มหนังดีไซน�ใหม� จับกระชับมือ เติมแต�งด�วย Satin Chrome ให�ความรู�สึกหรูหรา เหนือระดับ  
 พร�อมไฟบอกตาํแหน�งเกยีร�
• เบาะน่ังคู�หน�าเทคโนโลยี AVEC (Anti Vibration Elastic Comfort) ซับแรงสั่นสะเทือน ลดความเม่ือยล�า  
 พร�อมระบบปรับไฟฟ�า 8 ทิศทางในตําแหน�งที่นั่งคนขับ
• ระบบปรับอากาศอัตโนมัติใหม�แบบ Dual Zone ควบคุมอุณหภูมิอิสระซ�าย-ขวา

• หน�าจอ Smart MID ขนาดใหญ� 4.2 นิว้ จอข�อมลูอจัฉรยิะ แสดงข�อมลูได�หลากหลาย   
 รูปแบบสวยงาม โดดเด�น อ�านข�อมูลง�าย และชัดเจนย่ิงขึ้น ด�วยเทคโนโลยีหน�าจอ
 แบบ TFT (Thin-film Transistor Technology) 

ระบบความบันเทิง ISUZU Ultimate Entertainment
• หน�าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด 9 น้ิว คมชัดระดับ HD
 ใช�งานง�าย พร�อมฟ�งก�ช่ันมากมาย   
• รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto* 
• ระบบนําทางพร�อมแผนที่แบบ Built-in Navigator
 • หน�าจอแบบ Multitasking System ทํางานพร�อมกันได� 2 ฟ�งก�ช่ัน พร�อมกับ   
 เช่ือมต�อข�อมูล และแสดงผลระบบนําทาง/ระบบโทรศัพท� /ระบบความบันเทิงกับ   
 หน�าจอ Smart MID ได�สะดวกสบาย   
• กล�องมองภาพด�านหลงัขณะถอยจอดแบบ Built-in พร�อมเส�นกะระยะ Lane Guide

• ระบบเสียงรอบทิศทาง Dynamic Surround Sound 6 ลําโพง   
 พร�อมลําโพงคู�หน�าขนาดใหญ�แบบ Full Size 6x9 น้ิว

• ตําแหน�งวางแก�ว และขวดนํ้า
 มากถึง 8 จุด

• ช�องเก็บของอเนกประสงค�
 หลายตําแหน�ง

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

*เฉพาะสมาร�ทโฟนรุ�นที่รองรับการใช�งาน



THE POTENTIAL OF POWER
แรงกว�าทุกความเร�าใจ ขุมพลังใหม�แห�งอนาคต
เพราะความสําเร็จกําลังรอให�คุณทะยานเข�าไปหา ขับเคลื่อนชีวิตไปข�างหน�าด�วย ขุมพลังใหม� ISUZU Ddi Blue Power  
เหนือกว�าทุกด�านด�วยเทคโนโลยีดีเซลคอมมอนเรลสมบูรณ�แบบล�าสุดจากอีซูซุ พร�อมเทอร�โบแปรผันใหม� แรงจัดตั้งแต�รอบตํ่า 
ตอบสนองได�รวดเร็ว เร�าใจ ประหยัดกว�า คงเอกลักษณ�ความทนทานมาตรฐานอีซูซุ พร�อมตอบสนองการใช�งาน 
ได�ทุกรูปแบบของชีวิต

• ห�องเผาไหม�ใหม�แบบ Optimum Combustion Shape ออกแบบพิเศษ   
 ช�วยให�นํ้ามันผสมกับอากาศได�ดียิ่งขึ้น
• ระบบหัวฉีดแบบ High Pressure แรงดันสูงถึง 250 MPa ให�ละออง
 นํ้ามันละเอียด เผาไหม�สมบูรณ�แบบ    
• เทอร�โบใหม�ขนาดใหญ�  Electronic VGS Turbo ช�วยให�เคร่ืองยนต�   
 ตอบสนองได�ดีเยี่ยมในทุกรอบความเร็ว 
• กล�อง ECM ใหม� ประมวลผลแบบ Multi-core ประมวลผลแม�นยํา   
 ตอบสนองไวต�อการใช�งาน 

• สลกัลกูสูบเคลอืบสารพิเศษ Diamond   Like Carbon ช�วยให�เครือ่งยนต�  
 ทํางานได�ไหลลื่น เต็มพลังสุด
• ทนทานขัน้สดุ เสือ้สบูแบบ Melt-in Liner ชุบแขง็แบบเหน่ียวนําด�วยคลืน่  
 ความถี่สูง เอกลักษณ�เฉพาะอีซูซุที่ผู�ใช�ทั่วโลกยอมรับ     
• Electronic Thermostat ควบคมุการเป�ด-ป�ดวาล�วน้ํา ด�วยระบบไฟฟ�า  
 ช�วยให�อุณหภูมิภายในเครื่องยนต�เหมาะสมทุกช�วงการใช�งาน

• Timing Gear แบบ Double Scissors Gear
 ช�วยลดระยะห�างของฟ�นเฟ�อง เครื่องยนต�จึง
 เดนิเรยีบเงียบขึ้น                                                                        
• ปรบัจงัหวะการฉีดน้ํามัน เพ่ิมประสทิธภิาพท่ีดขีึน้   
 ในการเผาไหม�

แรง! สะใจ ทน! เต็มพิกัด เงียบ! ย่ิงขึ้น

เกียร�อัตโนมัติ 6 สป�ด
• ถ�ายทอดจังหวะการเปลี่ยนเกียร�นุ�มนวล ราบรื่น
• โหมดการขับขี่แบบสปอร�ต Rev Tronic สามารถเลือกเปลี่ยนเกียร�ได�
 แบบเกียร�ธรรมดา แม�นยํา และตอบสนองได�รวดเร็ว

เกียร�ธรรมดา 6 สป�ด
ออกแบบใหม�สไตล�สปอร�ต ถ�ายทอดพลงัเตม็สมรรถนะ ช�วงชักสัน้ เข�าเกยีร�ง�าย 
แม�นยําย่ิงขึ้น กระชับมือ ขับสนุก อารมณ�สปอร�ตเร�าใจ
• ออกตัวแรง อัตราทดเกียร�ต�อเน่ือง ให�กําลังฉุดลากสูงในทุกระดับความเร็ว
• โอเวอร�ไดรฟ� 2 ตําแหน�งท่ีเกียร� 5 และ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัด  
 น้ํามันสุด
• Genius Sport Shift ไฟบอกตาํแหน�งเกยีร� พร�อมแจ�งเตอืนการเปลีย่นเกยีร�  
 ในรอบเครื่องยนต� และความเร็วท่ีเหมาะสม
• Reverse Ring เพ่ิมความม่ันใจในการเข�าเกียร�ถอย ในตําแหน�งท่ีถูกต�อง  
 และปลอดภัยขึ้น

เครื่องยนต�อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร� Gen2 รุ�น RZ4E-TC
ออกตัวเร็วขึ้น เร�งเเซงเร็วขึ้น ที่สุดแห�งความประหยัดนํ้ามันจากอีซูซุ
กําลังสูงสุด 150 แรงม�า ที่ 3,600 รอบ/นาที 
แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800-2,600 รอบ/นาที

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

เครื่องยนต�อีซูซุ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร� รุ�น 4JJ3-TCX
ที่สุดแห�งพลัง แรงสะใจจากอีซูซุ
กําลังสูงสุด 190 แรงม�า ที่ 3,600 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,600 รอบ/นาที



TRUSTWORTHINESS
• โครงสร�างตัวถังเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile ที่แกร�ง และทนทานกว�าเหล็กธรรมดา                             
• แชสซีส�ใหม� ขนาดใหญ� รับแรงบิดสูงขึ้น 23  ขึ้นรูปด�วยเหล็กกล�าแบบ Reinforce รองรับ  
 การขับขี่ที่สมบุกสมบัน
• ช�วงล�างด�านหน�าใหม�แบบอิสระป�กนก 2 ช้ัน (Double ishbone) พร�อมคอยล�สปริง ออกแบบ  
 จุดยึดป�กนกสูงขึ้น ลดอาการโยนตัว และสามารถเข�าโค�งได�อย�างมั่นใจ 
• ช�วงล�างด�านหลงั แหนบยาวแบบ Long Span ผลติด�วยเทคโนโลยี SSP ( arm Stress Shot  
 Peening) ช�วยให�ตัวแหนบมีความแข็งแกร�ง ทนทานกว�าแหนบปกติ และมีความยืดหยุ�นดีขึ้น 
 นุ�มนวลขึ้น
• Semi-Midship การวางตําแหน�งเครื่องยนต�เย้ืองหลังเพลาหน�าทําให�กระจายน้ําหนักได�สมดุล  
 กับตัวรถ  

อุปสรรคไหนกไ็ม�ใหญ�ไปกว�าใจของคณุ ALL-NEW ISUZU D-MAX ออกแบบโครงสร�างตวัถงั และแพลตฟอร�มใหม�ล�าสดุ 
“ISUZU DYNAMIC DRIVE PLATFORM” นวัตกรรมยานยนต�เพ่ือดุลยภาพแห�งการขับขี่ ผสานการทํางานของ 
โครงสร�างตัวถัง แชสซีส� เครื่องยนต� และช�วงล�างให�ทํางานร�วมกันเป�นหน่ึง เพ่ือสมดุลยภาพการขับขี่ท่ีสมบูรณ�แบบ

ทุกอุปสรรค ม�อาจหยุดความสําเร็จของคุ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

THE POTENTIAL OF

INTELLIGENCE
นวัตกรรมท่ีใส�ใจทุกรายละเอียด

• elcome Light ไฟส�องสว�างในห�องโดยสารเป�ดอัตโนมัต ิเม่ือเข�าใกล�รถในระยะ 2 เมตร
• Follo  Me Home สามารถเป�ดไฟส�องสว�างได�นาน 30 วินาที หลังดับเครื่องยนต�
• alk A ay Auto Lock ระบบลอ็กประตอัูตโนมัต ิเม่ือเดนิออกห�างจากตวัรถเกนิระยะ 3 เมตร
• Auto Light Off ระบบป�ดไฟหน�าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต� และเป�ดประตูรถ
• ระบบควบคุมไฟเลี้ยวแบบ Smart Touch สะดวกสบาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส
• ไฟหน�า ISUZU Vision Bi-LED เพ่ิมความสว�าง ส�องได�ไกล และกว�างขึน้ ผสาน Multifunctional   
 Daylight ไฟส�องสว�างกลางวันแบบ Built-in
• High Efficiency Filter ระบบกรองอากาศเข�าห�องโดยสาร สามารถดัก ุ�นขนาดเล็กได�
 ถึงระดับ PM 2.5

• Integrated iper Blade ระบบฉีดน้ํา
 บนก�านป�ดแบบ Blade Type สะอาดหมดจด
 และไม�บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่

THE POTENTIAL OF



โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลังโปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

ALL-NEW ISUZU D-MAX มาพร�อมกับเทคโนโลยีเพื่อระบบความปลอดภัยอย�างเต็มรูปแบบ ทําให�ทุกการเดินทางของคุณเต็มเป��ยมไปด�วยความมั่นใจ

THE POTENTIAL OF CONFIDENCE
ป ด� กลกว�าด�วยความม่ันใจ

CTIVE S ET  ระบบความปลอด ัยปองกันก�อนเกิดอุบัติเหตุ
• ESS (Emergency Stop Signal) ระบบไฟฉุกเฉินจะกะพริบอัตโนมัติเมื่อมีการเบรกกะทันหัน 
• Disc Brake หน�าขนาดใหญ� 320 มม. (เฉพาะรุ�นไ แลนเดอร�)
• ABS (Anti Lock Brake System) ระบบป�องกันล�อล็อกขณะเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส� ชนิด
 4-channel 4-sensor
• EBD (Electronic Brake-force Distribution) ระบบช�วยกระจายแรงเบรกให�สมัพันธ�กบัน้ําหนัก  
 บรรทุกของรถ 
• BA (Brake Assist) ระบบช�วยเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติ เมื่อเบรกกะทันหัน
• ESC (Electronic Stability Control) ระบบควบคุมการทรงตัว
• TCS (Traction Control System) ระบบป�องกันล�อหมุนฟรีขณะออกตัว
• HSA (Hill Start Assist) ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน 
• HDC (Hill Descent Control) ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน
• ไฟหน�า ISUZU Vision Bi-LED เพ่ิมความสว�าง ส�องได�ไกล และกว�างขึ้น ผสาน Multifunctional  
 Daylight ไฟส�องสว�างกลางวันแบบ Built-in
• ไฟตัดหมอกคู�หน�าแบบ LED
• กล�องมองภาพขณะถอยจอดแบบ Built-in พร�อมเส�นกะระยะ Lane Guide 
• Integrated iper Blade ระบบฉีดน้ําบนก�านป�ดแบบ Blade Type สะอาดหมดจด และไม�บดบัง  
 ทัศนวิสัยในการขับขี่

Integrated Wiper Blade
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P SSIVE S ET   ระบบความปลอด ัยปกปองข ะเกิดอุบัติเหตุ
• โครงสร�างห�องโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile มั่นใจสุด
• คานเหล็กกันกระแทกด�านข�าง (Side Door Beam) แข็งแกร�ง อุ�นใจกว�า
• แชสซีส�ใหญ�ขึ้น ด�วยการเพิ่มขนาดหน�าตัดใหญ�ขึ้น แข็งแกร�งยิ่งขึ้น
• เข็มขัดนิรภัยท่ีน่ังตอนหน�าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Safety Belts)
• Dual SRS Airbags แอร�แบคคู�หน�า 
• Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร�แบคทํางาน



THE POTENTIAL OF CHOICES
เอกลัก � ใหม�แห�งการใช�ชีวิต

Zermatt Silver

Siberian WhiteBavarian Black Mica

Valencia Topaz Metallic

Bohemian Silver Metallic Siberian White

Zermatt Silver

Bohemian Silver Metallic

Bavarian Black Mica

ใหม�!ใหม�! เกียร�อัตโนมัติเกียร�อัตโนมัติ
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