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Tr!ng L"ch Lãm
Splash White

B#c Tinh T$
Titanium Silver
Metalic

%& %am Mê
Red Spinel Mica

%en Huy'n (o
Cosmic Black

Xám Phong Cách
Galena Gray

Công ty TNHH Ôtô Isuzu Vi)t Nam *+,c quy'n thay *-i b.t k/ *0c tính k1 thu2t nào mà không c3n báo tr+4c.

Hình 5nh xe và m6t s7 *0c tính k1 thu2t trong cu7n catalogue này có th8 h9i khác so v4i th:c t$.

MÀ8�6w& COLORS 7+�1*�6��.ª�7+8t7�SPECIFICATIONS

LS 1.9 MT 4x2THÔNG S! K" THU#T LS PRESTIGE 1.9 AT 4x2 LS PRESTIGE 1.9 MT 4x4 LS PRESTIGE 3.0 AT 4x4

N!I TH"T     

Tay lái
 Lo#i    yat hn5r i#oht & hnaht mâ n8ihk u'i* míhp p,h hcít ,ad c;b ,u.hc 3  

 %i'u ch<nh    G2t gù   

=p trang trí *>ng h> táp lô     PVC   

%>ng h> táp lô     gn?+d o5b hc"l c!hn gn@n cAhc óc ,nit gnôht a* "ht n8ih hnìh nàM  

Gh$ ng>i 

 Hàng gh$ thA 1 Ch<nh tay      gn4+h 6 n)i* hn<hc iál iB+gn $hG 

 Hàng gh$ thA 2    G2p 60:40, có t:a tay C giDa    

 Ch.t li)u N< (Cao c.p)    Da (Màu *en)  

Táp pi cEa xe     =p PVC C tay v"n cEa    

H6c cEa gió 2 bên     =p vi'n trang trí *en bóng   

Táp lô *i'u khi8n công t!c cEa     Vi'n trang trí *en bóng    

N!p h6c *:ng *> ti)n ích trung tâm     =p PVC    

N!p h6c *:ng *> ti)n ích phía tr+4c     XAM-D uzusI ogol i4v gnób ne* írt gnart n'iV / CVP p=  

Tay ch7t mC cEa trong     M# crôm   

TI#N ÍCH     

Chìa khóa thông minh & khCi *6ng bFng nút b.m  -    Có  

MC cEa thông minh  -    Có  

Khóa cEa tG xa      Có   

H) th7ng *i'u hòa     T: *6ng   

H) th7ng gi5i trí
        DVD CLARION, Màn hình        

Màn hình c5m Ang 8” CLARION, Bluetooth, USB, Apple CarPlay / Android Auto
          

c5m Ang 6.5”, Bluetooth, USB,
 

S7 loa       

%"nh v" Vietmap
   

06

C-ng USB dành cho s#c nhanh (5V/2.1A)     Có (02)   

CEa s- *i'u ch<nh *i)n    )iál iB+gn aíhp nêb C yat tHk gn7hc gn@n cAhc óc àv gn6* :t gn7ux nêL( óC                                   

I c!m *i)n (12V, 120W)     )c4+rt aíhp hcí n)it gnJd t2v gn:* c6H( óC                   

Th5m lót sàn     Có   

AN TOÀN     

Túi khí  02    06  

H) th7ng ch7ng bó cAng phanh (ABS)     Có   

H) th7ng phân b- l:c phanh *i)n tE (EBD)     Có   

H) th7ng hK tr, phanh khLn c.p (BA)     Có   

H) th7ng cân bFng *i)n tE (ESC)     Có   

H) th7ng ki8m soát l:c kéo (TCS)     Có   

H) th7ng hK tr, khCi hành ngang d7c (HSA)     Có   

H) th7ng hK tr, xu7ng d7c (HDC)     Có   

H) th7ng phanh thông minh (BOS)     Có   

Dây *ai an toàn
 Hàng gh$ thA 1    gn&l i4n gn6* :t & m4s ia* gn@c 6b i4v 2 x RLE               

 Hàng gh$ thA 2    ELR x 3   

Khóa cEa t: *6ng theo t7c *6     Có   

Khóa cEa t: *6ng mC khi túi khí bung     Có   

Khóa cEa trung tâm     Có   

Khóa cEa b5o v) trM em     Có (CEa sau)   

Thanh gia c+Bng cEa xe     Có (T.t c5 các cEa hông)   

THÔNG S! K" THU#T LS 1.9 MT 4x2 LS 1.9 AT 4x2 LS PRESTIGE 1.9 AT 4x4

Kích th+4c t-ng th8 (D x R x C) mm 5295 x 1860 x 1795

Kích th+4c l;t lòng thùng xe (D x R x C) mm

Chi'u dài c9 sC mm

V)t bánh xe tr+4c & sau mm

Kho5ng sáng g3m xe mm 235

Bánh kính vòng quay t7i thi8u m

Tr;ng l+,ng b5n thân kg 1820 1840 1870

Tr;ng l+,ng toàn b6 kg

T5i tr;ng cho phép chC kg 555 535 505

Dung tích thùng nhiên li)u Lít

S7 chK ng>i Ng+Bi

Ki8u 

Lo#i

Dung tích xy-lanh cc

Công su.t c:c *#i PS (KW)/rpm

Mô men xo!n c:c *#i Nm/rpm

Công thAc bánh xe 4x4

Máy phát *i)n

Tiêu chuLn khí th5i

Lo#i S7 sàn 6 c.p S7 t: *6ng 6 c.p S7 t: *6ng 6 c.p

H) th7ng gài c3u - - Gài c3u *i)n tE

Tr+4c

Sau

Tr+4c

Sau

Tr, l:c lái

Kích th+4c l7p xe 245/70R16 245/70R16 255/60R18

Mâm xe

CJm *èn tr+4c

%èn s+9ng mù

Tay n!m cEa ngoài

Ga l@ng

Trang trí c6t cEa

Kính chi$u h2u ngoài

Nng-ten

Tay n!m cEa bEng sau

B2c lên xu7ng

C5n sau

Lót sàn thùng xe

225

KÍCH TH$%C

5295 x 1860 x 1785

1485 x 1530 x 465

3095

1570/1570

4x2 (C3u sau)

6.3

TR&NG L$'NG

2700

76

05

()NG C* 

RZ4E-TC

4 xy lanh thOng hàng, %6ng c9 d3u 1.9L, Intercooler VGS Turbo, Common rail

1898

150 (110)/3600

350/1800-2600

NGO+I TH,T

12V-90A

EURO 4

H)P S!

KHUNG XE

H) th7ng treo
H) th7ng treo *6c l2p dùng *òn kép, lò xo xo!n

Lá h,p kim bán nguy)t

H) th7ng phanh
%Pa

Tang tr7ng

ThQy l:c

H,p kim nhôm

Bi-LED Projector (%i'u ch<nh *6 cao bFng tay) tích h,p *èn ch#y ban ngày LED 

Có (V4i vi'n trang trí màu xám)

M# crôm

Màu xám *2m

Màu %en

M# crôm, tích h,p *èn báo rR, ch<nh và g2p *i)n

D#ng c6t

M# crôm

Có

Màu %en

Có

THÔNG S! K" THU#T LS 1.9 MT 4x2 LS 1.9 AT 4x2 LS PRESTIGE 1.9 AT 4x4

Lo#i

%i'u ch<nh

=p trang trí *>ng h> táp lô

%>ng h> táp lô

Hàng gh$ thA 1 Ch<nh tay Gh$ ng+Bi lái ch<nh *i)n 6 
h+4ng

Hàng gh$ thA 2

Ch.t li)u N< (Cao c.p) Da (Màu %en)

Táp pi cEa xe

H6c cEa gió 2 bên

Táp lô *i'u khi8n công t!c cEa

N!p h6c *:ng *> ti)n ích trung tâm

N!p h6c *:ng *> ti)n ích phía tr+4c

Tay ch7t mC cEa trong

Chìa khóa thông minh & khCi *6ng bFng nút b.m - - Có

MC cEa thông minh - - Có

Khóa cEa tG xa 

H) th7ng *i'u hòa Ch<nh tay T: *6ng

H) th7ng gi5i trí Màn hình c5m Ang 8" 
CLARION, Bluetooth, USB

S7 loa

C-ng USB dành cho s#c nhanh (5V/2.1A)

CEa s- *i'u ch<nh *i)n

I c!m *i)n (12V, 120W)

Th5m lót sàn

Túi khí 02 06

H) th7ng ch7ng bó cAng phanh (ABS)

H) th7ng phân b- l:c phanh *i)n tE (EBD)

H) th7ng hK tr, phanh khLn c.p (BA)

H) th7ng cân bFng *i)n tE (ESC) - - Có

H) th7ng ki8m soát l:c kéo (TCS) - - Có

H) th7ng hK tr, khCi hành ngang d7c (HSA) - - Có

H) th7ng hK tr, xu7ng d7c (HDC) - - Có

H) th7ng phanh thông minh (BOS)

Hàng gh$ thA 1

Hàng gh$ thA 2

Khóa cEa t: *6ng theo t7c *6

Khóa cEa t: *6ng mC khi túi khí bung

Khóa cEa trung tâm

Khóa cEa b5o v) trM em

Thanh gia c+Bng cEa xe

Có

Có

Có

Có (CEa sau)

Có (T.t c5 các cEa hông)

Có

Có

Có

Dây *ai an toàn
ELR x 2 v4i b6 c@ng *ai s4m & t: *6ng n4i l&ng

ELR x 3

Có (Lên xu7ng t: *6ng và có chAc n@ng ch7ng kHt tay C bên phía ng+Bi lái)

Có (H6c *:ng v2t dJng ti)n ích phía tr+4c)

Có

AN TOÀN

Có

TI-N ÍCH

Có

DVD CLARION, Màn hình c5m Ang 6.5", Bluetooth, USB, 
%"nh v" Vietmap
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Có (02)

=p vi'n trang trí *en bóng

Vi'n trang trí *en bóng 

=p PVC 

=p PVC / Vi'n trang trí *en bóng v4i logo Isuzu D-MAX

M# crôm

N)I TH,T

Tay lái
3 ch.u, b;c da, tích h,p phím *i'u khi8n âm thanh & tho#i r5nh tay

%6 cao và góc nghiêng

PVC

Màn hình hi8n th" *a thông tin, có chAc n@ng nh!c l"ch b5o d+?ng

Gh$ ng>i 
G2p 60:40, có t:a tay C giDa 

=p PVC C tay v"n cEa 



KHÔNG CÓ

CÓ

CÓ

CÓ KHÔNG CÓ

CÓ HSA

KHÔNG CÓ
HSA

KHÔNG CÓ
HDC

CÓ HDC

HSA/ HDC CH! H" TR# V$I ESC 

• Ðèn pha Bi-LED PROJECTOR
  W·QJ�FÝäQJ�õ×�VQJ�Y¬�JL®P�WLÂX�KDR�õLÇQ�Q·QJ

• 0ÈP�QKéP�ČðF�KÿS�NLP���Ē
���NLÅX�GQJ�WKÅ�WKDR

• +Þ�WKëQJ�JLÅL�WUà�FDR�FÊS�,68=8�7+($7(5�6<67(0
���WÉFK�KèS�$SSOH�&DU3OD\���$QGURLG�$XWR��%OXHWRRWK��WKR°L�U®QK�WD\

• &ìQJ�86%�VÇF�QKDQK���9����$� 

H! th"ng treo #$%c thi&t k& #'c bi!t 
giúp xe cân b(ng hoàn h)o.
K&t c*u khung g+m r,ng giúp xe 
-n #.nh trong m/i #i0u ki!n v1n hành.

6SRSAIRBAGS

THEATER SYSTEM

giúp gi%m thi&u t'i (a ch)n th*+ng trong tr*,ng h-p x%y ra va ch.m

!"ng c# ISUZU 1.9/3.0 Ddi 
v$i công ngh% m$i Blue 
Power có công su!t m"nh m#, 
ti$t ki%m nhiên li%u và gi&m thi'u 
khí th&i CO2

Nút Nh!n Kh&i !"ng
thông minh m(t ch"m 

H"p s' t( )"ng 6 c*p v)i 02 
ch$ *( t+ *(ng và th' thao giúp xe 
v,n hành m-.t mà và *"t hi%u qu& 
công su!t cao
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Tr!ng L"ch Lãm
Splash White

B#c Tinh T$
Titanium Silver
Metalic

%& %am Mê
Red Spinel Mica

%en Huy'n (o
Cosmic Black

Xám Phong Cách
Galena Gray

Công ty TNHH Ôtô Isuzu Vi)t Nam *+,c quy'n thay *-i b.t k/ *0c tính k1 thu2t nào mà không c3n báo tr+4c.

Hình 5nh xe và m6t s7 *0c tính k1 thu2t trong cu7n catalogue này có th8 h9i khác so v4i th:c t$.

MÀ8�6w& COLORS 7+�1*�6��.ª�7+8t7�SPECIFICATIONS

LS 1.9 MT 4x2THÔNG S! K" THU#T LS PRESTIGE 1.9 AT 4x2 LS PRESTIGE 1.9 MT 4x4 LS PRESTIGE 3.0 AT 4x4

N!I TH"T     

Tay lái
 Lo#i    yat hn5r i#oht & hnaht mâ n8ihk u'i* míhp p,h hcít ,ad c;b ,u.hc 3  

 %i'u ch<nh    G2t gù   

=p trang trí *>ng h> táp lô     PVC   

%>ng h> táp lô     gn?+d o5b hc"l c!hn gn@n cAhc óc ,nit gnôht a* "ht n8ih hnìh nàM  

Gh$ ng>i 

 Hàng gh$ thA 1 Ch<nh tay      gn4+h 6 n)i* hn<hc iál iB+gn $hG 

 Hàng gh$ thA 2    G2p 60:40, có t:a tay C giDa    

 Ch.t li)u N< (Cao c.p)    Da (Màu *en)  

Táp pi cEa xe     =p PVC C tay v"n cEa    

H6c cEa gió 2 bên     =p vi'n trang trí *en bóng   

Táp lô *i'u khi8n công t!c cEa     Vi'n trang trí *en bóng    

N!p h6c *:ng *> ti)n ích trung tâm     =p PVC    

N!p h6c *:ng *> ti)n ích phía tr+4c     XAM-D uzusI ogol i4v gnób ne* írt gnart n'iV / CVP p=  

Tay ch7t mC cEa trong     M# crôm   

TI#N ÍCH     

Chìa khóa thông minh & khCi *6ng bFng nút b.m  -    Có  

MC cEa thông minh  -    Có  

Khóa cEa tG xa      Có   

H) th7ng *i'u hòa     T: *6ng   

H) th7ng gi5i trí
        DVD CLARION, Màn hình        

Màn hình c5m Ang 8” CLARION, Bluetooth, USB, Apple CarPlay / Android Auto
          

c5m Ang 6.5”, Bluetooth, USB,
 

S7 loa       

%"nh v" Vietmap
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C-ng USB dành cho s#c nhanh (5V/2.1A)     Có (02)   

CEa s- *i'u ch<nh *i)n    )iál iB+gn aíhp nêb C yat tHk gn7hc gn@n cAhc óc àv gn6* :t gn7ux nêL( óC                                   

I c!m *i)n (12V, 120W)     )c4+rt aíhp hcí n)it gnJd t2v gn:* c6H( óC                   

Th5m lót sàn     Có   

AN TOÀN     

Túi khí  02    06  

H) th7ng ch7ng bó cAng phanh (ABS)     Có   

H) th7ng phân b- l:c phanh *i)n tE (EBD)     Có   

H) th7ng hK tr, phanh khLn c.p (BA)     Có   

H) th7ng cân bFng *i)n tE (ESC)     Có   

H) th7ng ki8m soát l:c kéo (TCS)     Có   

H) th7ng hK tr, khCi hành ngang d7c (HSA)     Có   

H) th7ng hK tr, xu7ng d7c (HDC)     Có   

H) th7ng phanh thông minh (BOS)     Có   

Dây *ai an toàn
 Hàng gh$ thA 1    gn&l i4n gn6* :t & m4s ia* gn@c 6b i4v 2 x RLE               

 Hàng gh$ thA 2    ELR x 3   

Khóa cEa t: *6ng theo t7c *6     Có   

Khóa cEa t: *6ng mC khi túi khí bung     Có   

Khóa cEa trung tâm     Có   

Khóa cEa b5o v) trM em     Có (CEa sau)   

Thanh gia c+Bng cEa xe     Có (T.t c5 các cEa hông)   

THÔNG S! K" THU#T LS 1.9 MT 4x2 LS 1.9 AT 4x2 LS PRESTIGE 1.9 AT 4x4

Kích th+4c t-ng th8 (D x R x C) mm 5295 x 1860 x 1795

Kích th+4c l;t lòng thùng xe (D x R x C) mm

Chi'u dài c9 sC mm

V)t bánh xe tr+4c & sau mm

Kho5ng sáng g3m xe mm 235

Bánh kính vòng quay t7i thi8u m

Tr;ng l+,ng b5n thân kg 1820 1840 1870

Tr;ng l+,ng toàn b6 kg

T5i tr;ng cho phép chC kg 555 535 505

Dung tích thùng nhiên li)u Lít

S7 chK ng>i Ng+Bi

Ki8u 

Lo#i

Dung tích xy-lanh cc

Công su.t c:c *#i PS (KW)/rpm

Mô men xo!n c:c *#i Nm/rpm

Công thAc bánh xe 4x4

Máy phát *i)n

Tiêu chuLn khí th5i

Lo#i S7 sàn 6 c.p S7 t: *6ng 6 c.p S7 t: *6ng 6 c.p

H) th7ng gài c3u - - Gài c3u *i)n tE

Tr+4c

Sau

Tr+4c

Sau

Tr, l:c lái

Kích th+4c l7p xe 245/70R16 245/70R16 255/60R18

Mâm xe

CJm *èn tr+4c

%èn s+9ng mù

Tay n!m cEa ngoài

Ga l@ng

Trang trí c6t cEa

Kính chi$u h2u ngoài

Nng-ten

Tay n!m cEa bEng sau

B2c lên xu7ng

C5n sau

Lót sàn thùng xe

225

KÍCH TH$%C

5295 x 1860 x 1785

1485 x 1530 x 465

3095

1570/1570

4x2 (C3u sau)

6.3

TR&NG L$'NG

2700

76

05

()NG C* 

RZ4E-TC

4 xy lanh thOng hàng, %6ng c9 d3u 1.9L, Intercooler VGS Turbo, Common rail

1898

150 (110)/3600

350/1800-2600

NGO+I TH,T

12V-90A

EURO 4

H)P S!

KHUNG XE

H) th7ng treo
H) th7ng treo *6c l2p dùng *òn kép, lò xo xo!n

Lá h,p kim bán nguy)t

H) th7ng phanh
%Pa

Tang tr7ng

ThQy l:c

H,p kim nhôm

Bi-LED Projector (%i'u ch<nh *6 cao bFng tay) tích h,p *èn ch#y ban ngày LED 

Có (V4i vi'n trang trí màu xám)

M# crôm

Màu xám *2m

Màu %en

M# crôm, tích h,p *èn báo rR, ch<nh và g2p *i)n

D#ng c6t

M# crôm

Có

Màu %en

Có

THÔNG S! K" THU#T LS 1.9 MT 4x2 LS 1.9 AT 4x2 LS PRESTIGE 1.9 AT 4x4

Lo#i

%i'u ch<nh

=p trang trí *>ng h> táp lô

%>ng h> táp lô

Hàng gh$ thA 1 Ch<nh tay Gh$ ng+Bi lái ch<nh *i)n 6 
h+4ng

Hàng gh$ thA 2

Ch.t li)u N< (Cao c.p) Da (Màu %en)

Táp pi cEa xe

H6c cEa gió 2 bên

Táp lô *i'u khi8n công t!c cEa

N!p h6c *:ng *> ti)n ích trung tâm

N!p h6c *:ng *> ti)n ích phía tr+4c

Tay ch7t mC cEa trong

Chìa khóa thông minh & khCi *6ng bFng nút b.m - - Có

MC cEa thông minh - - Có

Khóa cEa tG xa 

H) th7ng *i'u hòa Ch<nh tay T: *6ng

H) th7ng gi5i trí Màn hình c5m Ang 8" 
CLARION, Bluetooth, USB

S7 loa

C-ng USB dành cho s#c nhanh (5V/2.1A)

CEa s- *i'u ch<nh *i)n

I c!m *i)n (12V, 120W)

Th5m lót sàn

Túi khí 02 06

H) th7ng ch7ng bó cAng phanh (ABS)

H) th7ng phân b- l:c phanh *i)n tE (EBD)

H) th7ng hK tr, phanh khLn c.p (BA)

H) th7ng cân bFng *i)n tE (ESC) - - Có

H) th7ng ki8m soát l:c kéo (TCS) - - Có

H) th7ng hK tr, khCi hành ngang d7c (HSA) - - Có

H) th7ng hK tr, xu7ng d7c (HDC) - - Có

H) th7ng phanh thông minh (BOS)

Hàng gh$ thA 1

Hàng gh$ thA 2

Khóa cEa t: *6ng theo t7c *6

Khóa cEa t: *6ng mC khi túi khí bung

Khóa cEa trung tâm

Khóa cEa b5o v) trM em

Thanh gia c+Bng cEa xe

Có

Có

Có

Có (CEa sau)

Có (T.t c5 các cEa hông)

Có

Có

Có

Dây *ai an toàn
ELR x 2 v4i b6 c@ng *ai s4m & t: *6ng n4i l&ng

ELR x 3

Có (Lên xu7ng t: *6ng và có chAc n@ng ch7ng kHt tay C bên phía ng+Bi lái)

Có (H6c *:ng v2t dJng ti)n ích phía tr+4c)

Có

AN TOÀN

Có

TI-N ÍCH

Có

DVD CLARION, Màn hình c5m Ang 6.5", Bluetooth, USB, 
%"nh v" Vietmap

06

Có (02)

=p vi'n trang trí *en bóng

Vi'n trang trí *en bóng 

=p PVC 

=p PVC / Vi'n trang trí *en bóng v4i logo Isuzu D-MAX

M# crôm

N)I TH,T

Tay lái
3 ch.u, b;c da, tích h,p phím *i'u khi8n âm thanh & tho#i r5nh tay

%6 cao và góc nghiêng

PVC

Màn hình hi8n th" *a thông tin, có chAc n@ng nh!c l"ch b5o d+?ng

Gh$ ng>i 
G2p 60:40, có t:a tay C giDa 

=p PVC C tay v"n cEa 
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Th e  Wo r l d  N ew  S t a n d a r d  o f  T E C H N O L O G YThe  Wo r l d  N ew  S t a n d a r d  o f  T E C H N O L O G Y

Tr!ng L"ch Lãm
Splash White

B#c Tinh T$
Titanium Silver
Metalic

%& %am Mê
Red Spinel Mica

%en Huy'n (o
Cosmic Black

Xám Phong Cách
Galena Gray

Công ty TNHH Ôtô Isuzu Vi)t Nam *+,c quy'n thay *-i b.t k/ *0c tính k1 thu2t nào mà không c3n báo tr+4c.

Hình 5nh xe và m6t s7 *0c tính k1 thu2t trong cu7n catalogue này có th8 h9i khác so v4i th:c t$.

MÀ8�6w& COLORS 7+�1*�6��.ª�7+8t7�SPECIFICATIONS

LS 1.9 MT 4x2THÔNG S! K" THU#T LS PRESTIGE 1.9 AT 4x2 LS PRESTIGE 1.9 MT 4x4 LS PRESTIGE 3.0 AT 4x4

N!I TH"T     

Tay lái
 Lo#i    yat hn5r i#oht & hnaht mâ n8ihk u'i* míhp p,h hcít ,ad c;b ,u.hc 3  

 %i'u ch<nh    G2t gù   

=p trang trí *>ng h> táp lô     PVC   

%>ng h> táp lô     gn?+d o5b hc"l c!hn gn@n cAhc óc ,nit gnôht a* "ht n8ih hnìh nàM  

Gh$ ng>i 

 Hàng gh$ thA 1 Ch<nh tay      gn4+h 6 n)i* hn<hc iál iB+gn $hG 

 Hàng gh$ thA 2    G2p 60:40, có t:a tay C giDa    

 Ch.t li)u N< (Cao c.p)    Da (Màu *en)  

Táp pi cEa xe     =p PVC C tay v"n cEa    

H6c cEa gió 2 bên     =p vi'n trang trí *en bóng   

Táp lô *i'u khi8n công t!c cEa     Vi'n trang trí *en bóng    

N!p h6c *:ng *> ti)n ích trung tâm     =p PVC    

N!p h6c *:ng *> ti)n ích phía tr+4c     XAM-D uzusI ogol i4v gnób ne* írt gnart n'iV / CVP p=  

Tay ch7t mC cEa trong     M# crôm   

TI#N ÍCH     

Chìa khóa thông minh & khCi *6ng bFng nút b.m  -    Có  

MC cEa thông minh  -    Có  

Khóa cEa tG xa      Có   

H) th7ng *i'u hòa     T: *6ng   

H) th7ng gi5i trí
        DVD CLARION, Màn hình        

Màn hình c5m Ang 8” CLARION, Bluetooth, USB, Apple CarPlay / Android Auto
          

c5m Ang 6.5”, Bluetooth, USB,
 

S7 loa       

%"nh v" Vietmap
   

06

C-ng USB dành cho s#c nhanh (5V/2.1A)     Có (02)   

CEa s- *i'u ch<nh *i)n    )iál iB+gn aíhp nêb C yat tHk gn7hc gn@n cAhc óc àv gn6* :t gn7ux nêL( óC                                   

I c!m *i)n (12V, 120W)     )c4+rt aíhp hcí n)it gnJd t2v gn:* c6H( óC                   

Th5m lót sàn     Có   

AN TOÀN     

Túi khí  02    06  

H) th7ng ch7ng bó cAng phanh (ABS)     Có   

H) th7ng phân b- l:c phanh *i)n tE (EBD)     Có   

H) th7ng hK tr, phanh khLn c.p (BA)     Có   

H) th7ng cân bFng *i)n tE (ESC)     Có   

H) th7ng ki8m soát l:c kéo (TCS)     Có   

H) th7ng hK tr, khCi hành ngang d7c (HSA)     Có   

H) th7ng hK tr, xu7ng d7c (HDC)     Có   

H) th7ng phanh thông minh (BOS)     Có   

Dây *ai an toàn
 Hàng gh$ thA 1    gn&l i4n gn6* :t & m4s ia* gn@c 6b i4v 2 x RLE               

 Hàng gh$ thA 2    ELR x 3   

Khóa cEa t: *6ng theo t7c *6     Có   

Khóa cEa t: *6ng mC khi túi khí bung     Có   

Khóa cEa trung tâm     Có   

Khóa cEa b5o v) trM em     Có (CEa sau)   

Thanh gia c+Bng cEa xe     Có (T.t c5 các cEa hông)   

THÔNG S! K" THU#T LS 1.9 MT 4x2 LS 1.9 AT 4x2 LS PRESTIGE 1.9 AT 4x4

Kích th+4c t-ng th8 (D x R x C) mm 5295 x 1860 x 1795

Kích th+4c l;t lòng thùng xe (D x R x C) mm

Chi'u dài c9 sC mm

V)t bánh xe tr+4c & sau mm

Kho5ng sáng g3m xe mm 235

Bánh kính vòng quay t7i thi8u m

Tr;ng l+,ng b5n thân kg 1820 1840 1870

Tr;ng l+,ng toàn b6 kg

T5i tr;ng cho phép chC kg 555 535 505

Dung tích thùng nhiên li)u Lít

S7 chK ng>i Ng+Bi

Ki8u 

Lo#i

Dung tích xy-lanh cc

Công su.t c:c *#i PS (KW)/rpm

Mô men xo!n c:c *#i Nm/rpm

Công thAc bánh xe 4x4

Máy phát *i)n

Tiêu chuLn khí th5i

Lo#i S7 sàn 6 c.p S7 t: *6ng 6 c.p S7 t: *6ng 6 c.p

H) th7ng gài c3u - - Gài c3u *i)n tE

Tr+4c

Sau

Tr+4c

Sau

Tr, l:c lái

Kích th+4c l7p xe 245/70R16 245/70R16 255/60R18

Mâm xe

CJm *èn tr+4c

%èn s+9ng mù

Tay n!m cEa ngoài

Ga l@ng

Trang trí c6t cEa

Kính chi$u h2u ngoài

Nng-ten

Tay n!m cEa bEng sau

B2c lên xu7ng

C5n sau

Lót sàn thùng xe

225

KÍCH TH$%C

5295 x 1860 x 1785

1485 x 1530 x 465

3095

1570/1570

4x2 (C3u sau)

6.3

TR&NG L$'NG

2700

76

05

()NG C* 

RZ4E-TC

4 xy lanh thOng hàng, %6ng c9 d3u 1.9L, Intercooler VGS Turbo, Common rail

1898

150 (110)/3600

350/1800-2600

NGO+I TH,T

12V-90A

EURO 4

H)P S!

KHUNG XE

H) th7ng treo
H) th7ng treo *6c l2p dùng *òn kép, lò xo xo!n

Lá h,p kim bán nguy)t

H) th7ng phanh
%Pa

Tang tr7ng

ThQy l:c

H,p kim nhôm

Bi-LED Projector (%i'u ch<nh *6 cao bFng tay) tích h,p *èn ch#y ban ngày LED 

Có (V4i vi'n trang trí màu xám)

M# crôm

Màu xám *2m

Màu %en

M# crôm, tích h,p *èn báo rR, ch<nh và g2p *i)n

D#ng c6t

M# crôm

Có

Màu %en

Có

THÔNG S! K" THU#T LS 1.9 MT 4x2 LS 1.9 AT 4x2 LS PRESTIGE 1.9 AT 4x4

Lo#i

%i'u ch<nh

=p trang trí *>ng h> táp lô

%>ng h> táp lô

Hàng gh$ thA 1 Ch<nh tay Gh$ ng+Bi lái ch<nh *i)n 6 
h+4ng

Hàng gh$ thA 2

Ch.t li)u N< (Cao c.p) Da (Màu %en)

Táp pi cEa xe

H6c cEa gió 2 bên

Táp lô *i'u khi8n công t!c cEa

N!p h6c *:ng *> ti)n ích trung tâm

N!p h6c *:ng *> ti)n ích phía tr+4c

Tay ch7t mC cEa trong

Chìa khóa thông minh & khCi *6ng bFng nút b.m - - Có

MC cEa thông minh - - Có

Khóa cEa tG xa 

H) th7ng *i'u hòa Ch<nh tay T: *6ng

H) th7ng gi5i trí Màn hình c5m Ang 8" 
CLARION, Bluetooth, USB

S7 loa

C-ng USB dành cho s#c nhanh (5V/2.1A)

CEa s- *i'u ch<nh *i)n

I c!m *i)n (12V, 120W)

Th5m lót sàn

Túi khí 02 06

H) th7ng ch7ng bó cAng phanh (ABS)

H) th7ng phân b- l:c phanh *i)n tE (EBD)

H) th7ng hK tr, phanh khLn c.p (BA)

H) th7ng cân bFng *i)n tE (ESC) - - Có

H) th7ng ki8m soát l:c kéo (TCS) - - Có

H) th7ng hK tr, khCi hành ngang d7c (HSA) - - Có

H) th7ng hK tr, xu7ng d7c (HDC) - - Có

H) th7ng phanh thông minh (BOS)

Hàng gh$ thA 1

Hàng gh$ thA 2

Khóa cEa t: *6ng theo t7c *6

Khóa cEa t: *6ng mC khi túi khí bung

Khóa cEa trung tâm

Khóa cEa b5o v) trM em

Thanh gia c+Bng cEa xe

Có

Có

Có

Có (CEa sau)

Có (T.t c5 các cEa hông)

Có

Có

Có

Dây *ai an toàn
ELR x 2 v4i b6 c@ng *ai s4m & t: *6ng n4i l&ng

ELR x 3

Có (Lên xu7ng t: *6ng và có chAc n@ng ch7ng kHt tay C bên phía ng+Bi lái)

Có (H6c *:ng v2t dJng ti)n ích phía tr+4c)

Có

AN TOÀN

Có

TI-N ÍCH

Có

DVD CLARION, Màn hình c5m Ang 6.5", Bluetooth, USB, 
%"nh v" Vietmap

06

Có (02)

=p vi'n trang trí *en bóng

Vi'n trang trí *en bóng 

=p PVC 

=p PVC / Vi'n trang trí *en bóng v4i logo Isuzu D-MAX

M# crôm

N)I TH,T

Tay lái
3 ch.u, b;c da, tích h,p phím *i'u khi8n âm thanh & tho#i r5nh tay

%6 cao và góc nghiêng

PVC

Màn hình hi8n th" *a thông tin, có chAc n@ng nh!c l"ch b5o d+?ng

Gh$ ng>i 
G2p 60:40, có t:a tay C giDa 

=p PVC C tay v"n cEa 


