
ทะยานเหนือชั้น ดุดันทุกองศา
LINE : ISUZUTHAILAND

ใหม! อีซูซุดีแมคซ ไฮแลนเดอร รุนพิเศษ! สเทลธ



ทะยานเหนือชั้น ดุดันทุกองศา

ใหม! อีซูซุดีแมคซ ไฮแลนเดอร รุนพิเศษ! สเทลธ ทะยานเหนือช้ัน ดุดันทุกองศา

ยกระดับความดุดันใหถึงขีดสุด เท เขมเกินพิกัด กับยอดปกอัพพันธุดุ ใหม! อีซูซุดีแมคซ ไฮแลนเดอร 4 ประตู รุนพิเศษ! สเทลธ

พรอมพุงทะยาน ไปขางหนาอยางเหนือชั้น ทรงพลังเกินพิกัด กับชุดเเตงรอบคัน STEALTH BLACK PACKAGE

สปอรตเต็มขั้น ดุดันทุกอณู จากภายนอกจรดภายใน

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง



โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

STEALTH BLACK PACKAGEดุดัน ทรงพลังทุกองศา กับชุดแตง

เท เขม สไตลสปอรต พรอมสยบทุกเสนทาง • ชุดแตงดี ไซน ใหม! STEALTH BLACK PACKAGE

ที่มาพรอมทั้งชุดกระจังหนาที่ทรงพลัง โฉบเฉี่ยวเราใจกับชุดแตงสเกิรตหนา โดดเดนดวยเสน Stealth Line

ดี ไซนตอเน�องรับกับไฟหนา และสเกิรตหนา สปอรตอีกระดับ กับกรอบไฟตัดหมอกสีดำ ทรงพลังทุกองศา

กับลออัลลอย ทูโทน ขนาด 18 นิ้ว และกันชนทายดี ไซน ใหม ดุดันเต็มมิติ ในรุนพิเศษ! STEALTH

ดุดันเหนือชั้น ล้ำสมัยทุกฟงกชั่น กับหองโดยสาร

สปอรต หรูหรา ทุกรายละเอียด ในรุนพิเศษ! STEALTH 

• หองโดยสารดี ไซน ใหม! Stealth Black Package

ที่ออกแบบบรรยากาศในหองโดยสารทูโทน เท ล้ำสมัย

สไตลสปอรต ยกระดับความหรูหราดวยเบาะนั่งกึ่งหนังแทสีดำ พรอม

สัญลักษณ STEALTH ที่แผงขางประตู 



สปอรต ล้ำสมัย มีระดับ ในรุน Hi-Lander

• ใหม! ลออัลลอย 18 นิ้ว ดี ไซน ใหม สปอรต เท มีระดับ

• ไฟหนา แบบ Bi-LED เทคโนโลยีสุดล้ำใหพื้นที่ความสวางมากขึ้น

 และใชพลังงานนอยลง สามารถปรับระดับสูงต่ำได 4 ระดับ              

• Multifunctional Daylight แบบ Built-in เปนทั้งไฟสองสวาง

 เวลากลางวัน และไฟหรี่ ในเวลากลางคืน เติมเต็มความสวางยิ่งขึ้น

 สวยงาม ทันสมัย โฉบเฉี่ยวอีกระดับ

• บันไดขางดี ไซนแบบชิ้นเดียว ทนทาน เพิ่มลวดลายผิวสัมผัส

 ปองกันการล�นไถล พรอมแถบสีเงิน สวยงามลงตัวกับตัวรถ

• ดานทายดี ไซนเสนสายโฉบเฉี่ยว พรอม Built-in Spoiler

 บึกบึนเต็มอารมณสปอรต

• ใหม! กันชนทายดี ไซน ใหม บึกบึน ทรงพลังยิ่งขึ้น

• กรอบไฟตัดหมอกโครเมี่ยม เติมความสปอรต หรูหราโดดเดน

• เสาอากาศแบบ Shark Fin เท ทันสมัย สไตลรถระดับหรู

• ชุดไฟทาย LED มั่นใจ ล้ำสมัยกวา

Raku Raku : Comfortable Kantan : Easy

*เฉพาะรุ�นท่ีรองรับ

สะดวกสบาย พรอมฟงกชั่นล้ำสมัย

ในรุน Hi-Lander

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

• หนาจอสัมผัสขนาดใหญ 8 น้ิว ทันสมัย ใชงานงาย สะดวกย่ิงข้ึน ตอบสนองและทำงานไดอยางรวดเร็ว 

• ระบบ Air Mirroring รองรับการเช�อมตอแบบไรสายกับสมารทโฟน* ผาน Wi-Fi Dongle 

• ระบบนำทางพรอมแผนที่แบบ Built-in Navigator อุนใจทุกเสนทาง สะดวกสบายยิ่งขึ้น

• สามารถเลนไดทั้ง CD/DVD/MP3/WMA/AAC

• จุดเช�อมตอ USB รองรับทั้ง เคร�องเลน MP3, Flash Drive และสมารทโฟน*  

• กลองมองภาพดานหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in พรอมเสนกะระยะ Lane Guide

• ระบบ Bluetooth เช�อมตอระบบโทรศัพท พรอมฟงกชั่นบลูทูธออดิโอ ฟงเพลงผานบลูทูธ

ISUZU SURROUND SOUND SYSTEM

• Roof Speaker ลำโพงพิเศษบนเพดาน เพิ่มมิติเสียงเติมเต็มสุนทรียภาพแหงความบันเทิงเต็มอิ่มยิ่งขึ้น

 ใหความรูสึกดั่งเคร�องเสียงระดับ Hi–end

• ใหมิติเสียงสมจริงกระหึ่มรอบทิศทาง สูงสุดถึง 8 ลำโพง

• เบาะน่ังก่ึงหนังแทสีน้ำตาล นุมสบาย ใหความหรูหรามากย่ิงข้ึน • เติมเต็มผิวสัมผัสใหม Soft Touch บริเวณท่ีพักแขน 

ขางประตู ฝาปดคอนโซลกลาง ค้ิวคอนโซลเหนือหนาปด และเหนือกลองเก็บของ พรอมสัญลักษณ D-MAX ท่ีคอนโซลหนา

• ชุดตกแตง Piano Black Style บริเวณคอลโซลกลาง แผงขางประตู และชองแอร สวยงามมีระดับ • ชุดโครเม่ียมประดับ 

ชองแอร เพิ่มความหรูหรา ดี ไซนเขากับมือจับประตูดานใน • ชอง USB ชารจไฟ 2 ตำแหนง ที่ดานหนาและดานหลัง 

คอนโซลกลาง • หองโดยสารกวางขวาง โออา สบายสุด ทั้งพื้นที่เหนือศีรษะ พื้นที่วางเทา และระยะหางระหวางไหล ผู

โดยสาร พรอมความหรูหรา สะดวกสบายยิ่งขึ้น • เบาะนั่งปรับไฟฟา 6 ทิศทาง ดานคนขับ พรอมเบาะหลังมีที่วางแขน ใน

ตัว และแยกปรับพับได แบบ 60:40 พรอมจุดยึดท่ีน่ังสำหรับเด็ก (ISOFIX) • หนาปด Super Vision ดี ไซนแบบ 3D 

Shape Point พรอมหนาจอ Color Display MID เทคโนโลยีลาสุด อานงาย ชัดเจน พรอมฟงกชั่นที่ครบครัน

• พวงมาลัย Multifunction เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ • ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ให

คุณสะดวกสบายขึ้น ทุกครั้งที่เดินทาง • Push Start ระบบสตารทอัจฉริยะ สตารทเคร�องยนตเพียงปลายนิ้ว

พรอม Isuzu Genius Entry • ระบบปรับความเย็นอัตโนมัติ ใหความเย็นทั่วถึง

Anata Shidai : Up to you

แนวคิดการดี ไซน เพ�อความสบายของผูใชงานออกแบบโดย

ใหผูใชรถเปนศูนยกลาง เพ�อการใชงานงาย สะดวกสบาย

และใชงานไดหลากหลายรูปแบบ

ขีดสุดแหงระบบความบันเทิง ISUZU iCONNECT

พรอม Built-in Navigator 

ISUZU UNIVERSAL DESIGN



GENIUS SPORT SHIFT

ไฟบอกตำแหนงเกียร และแจงเตือนใหเปลี่ยนเกียร ใน

รอบ และความเร็วที่เหมาะสม ในรุนเกียรธรรมดา เพิ่ม

ประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันสุด

รุน RZ4E-TC ขนาด 1,900 ซีซี กำลังสูงสุด 150 แรงมาที่ 3,600 รอบ/นาที

แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800-2,600 รอบ/นาที

• หองเผาไหมแบบโคลธอยด-เคิรฟ (Clothoid Curve Combustion Chamber) 

  เพิ่มสมรรถนะ และความประหยัดน้ำมันสุด 

• กระเด�องกดวาลวแบบลูกกลิ้ง (Roller Rocker Arm) พรอมระบบปรับตั้ง

  ระยะวาลวอัตโนมัติ (Hydraulic Lash Adjuster) รักษาระยะหางของวาลว

  ใหเหมาะสม เพ�อประสิทธิภาพการเผาไหม และลดคาบำรุงรักษา

• ลูกสูบออกแบบเยื้องศูนย พรอมเคลือบสารพิเศษ Graphite Coating

  และประกับกานสูบแบบ High Strength Fracture Split ลดการขยับตัว

  ของประกับกานสูบ ชวยลดแรงเสียดทานไดดีเยี่ยม

• สายพานเคร�องแบบเสนเดียว Single Engine Belt พรอมระบบปรับตั้ง

  ความตึงสายอัตโนมัติ ชวยลดแรงเสียดทาน บำรุงรักษางายขึ้น

• ชุดขับเคล�อนเพลาลูกเบี้ยวดวยเฟอง และโซ (Timing Gear and Chain)

  พรอมระบบปรับความตึงโซอัตโนมัติ ทนทานสุด

• ชองกักเก็บน้ำมันเคร�อง Oil Galleries บริเวณเสื้อสูบ, Roller Rocker Arm 

  และ Timing Gear ชวยลดการสึกหรอไดดีเยี่ยม

• ระบบฉีดจายน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง Multi-injection ชวยใหประสิทธิภาพในการเผาไหมดียิ่งขึ้น 

• กรองน้ำมันเคร�อง แบบเปลี่ยนไสได ชวยลดคาใชจายในการบำรุงรักษา

ยอดสมรรถนะ ขุมพลังที่พาคุณทะยานไดอยางเหนือชั้น

เคร�องยนตอีซูซุ 1.9 ดีดี ไอ บลูเพาเวอร

      เกียรธรรมดา 5 สปด

     ถายทอดพลังสูงสุด ใหอัตราทดเกียรตอเน�อง สงพลังไดเต็ม

    ประสิทธิภาพ ทนทานเหนือชั้น สำหรับการใชงานทุกรูปแบบ

   ในรุนเคร�องยนตอีซูซุ 3.0 ดีดี ไอ บลูเพาเวอร

   เกียรธรรมดา 6 สปด

 อัตราทดเกียรตอเน�อง ตอบสนองทุกรอบความเร็ว ออกตัวดี ปลายแรง เรงเเซงไดทันใจ พรอมความประหยัดสุด

ดวยเกียรโอเวอร ไดรฟ ถึง 2 ตำแหนง คือ เกียร 5 และ 6 ในรุนเคร�องยนตอีซูซุ 1.9 ดีดี ไอ บลูเพาเวอร

  เกียรอัตโนมัติ 6 สปด

 ถายทอดจังหวะการเปลี่ยนเกียรนุมนวล ราบร�น พรอมโหมดการขับขี่แบบสปอรต Rev Tronic สามารถเลือกเปลี่ยนเกียร

ไดแบบเกียรธรรมดา แมนยำ ทนทาน และตอบสนองไดรวดเร็ว พรอมโอเวอร ไดรฟ 2 ตำแหนง ที่เกียร 5 และ 6

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการขับขี่ที่เราใจ

และตองการกำลังสูงเปนพิเศษ

เคร�องยนตอีซูซุ 3.0 ดีดี ไอ บลูเพาเวอร รุน 4JJ1-TCX ขนาด 3,000 ซีซี

กำลังสูงสุด 177 แรงมา ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 380 นิวตัน-เมตร

ที่ 1,800-2,800 รอบ/นาที

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

ระบบสงกำลัง ขับสนุก ตนจัด ปลายแรง สงถายกำลังไดเต็มประสิทธิภาพ



ฐานล�อยาวกว�า

แหนบหลังแบบยาวพ�เศษ ตำแหน�งเครื่องยนต�
เยื้องหลังเพลาหน�า

3,095 มม.

ช�วงล�อกว�างกว�า

1,570 มม.*

การใชเบรกการใชเบรก

รอบเคร�องยนตรอบเคร�องยนต

รอบ/นาที
ชวงรอบเดินเบา

รอบ/นาที

ชวงรอบเดินเบา

การเหยียบคันเรงการเหยียบคันเรง

อัตราสิ้นเปลือง

น้ำมันเชื้อเพลิง

อัตราสิ้นเปลือง

น้ำมันเชื้อเพลิง

ชวงลางออกแบบพิเศษ ดวยระยะฐานลอ และชวงลอที่กวาง

สมดุลกับขนาดตัวรถ เพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัวเกาะถนนยิ่งขึ้น

• จัดวางตำแหนงเคร�องยนตแบบ Semi-midship ชวยกระจายน้ำหนักใหสมดุลยิ่งขึ้น

• ชวงลางหนา แบบอิสระปกนก 2 ชั้น พรอมคอยลสปริง 

• แหนบหลังยาวพิเศษแบบ Long Span นุมนวล เกาะถนน*

• ออกแบบตำแหนงที่นั่งใหผูขับขี่เปนหนึ่งเดียวกับรถ ใหความมั่นใจในทุกการขับขี่

อีซูซุอินไซท เทคโนโลยีวิเคราะหพฤติกรรมการขับขี่หนึ่งเดียว

แหงวงการปกอัพ ชวยแนะนำใหผูขับสามารถพัฒนาการขับขี่

ของตนเอง ทั้งดานความประหยัดน้ำมันและความปลอดภัย

ไดเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

*ในรุนไฮแลนเดอร



HSA และ HDC มีอยู�ในรุ�นที่มี ESC

ISUZU MAX WARRANTY รับประกัน 3 ป�
หรือ 100,000 กม.
ISUZU MAX WARRANTY รับประกัน 3 ป�
หรือ 100,000 กม.
พร�อมการตรวจเช็กฟรีตามระยะที่กำหนด และใบรายงานอีซูซุอินไซท�
มากสุดถึง 5 ครั�ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)
พร�อมการตรวจเช็กฟรีตามระยะที่กำหนด และใบรายงานอีซูซุอินไซท�
มากสุดถึง 5 ครั�ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)

• ใหม! BOS (Brake Override System) ระบบลดกำลังเคร�องยนตเพ�อชวยเบรก   

   (เฉพาะรุนเกียรอัตโนมัติ)

• HDC (Hill Descent Control) ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

• HSA (Hill Start Assist) ระบบชวยออกตัวบนทางลาดชัน

• Multifunctional Daylight แบบ Built-in

  เปนทั้งไฟสองสวางเวลากลางวัน และไฟหรี่ ในเวลากลางคืน เพิ่มทัศนวิสัยใหแกผูรวมทาง

• หมอลมเบรกขนาดใหญพิเศษ พรอม Tied-bar เพิ่มความมั่นใจในการเบรก

• ABS (Anti-lock Brake System) ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส

• EBD (Electronic Brake-force Distribution) ระบบกระจายแรงเบรก

• BA (Brake Assist) ระบบเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติ ชวยลดระยะการเบรก เม�อเบรกกะทันหัน

• ESC (Electronic Stability Control) ระบบควบคุมการทรงตัว

• TCS (Traction Control System) ระบบปองกันลอหมุนฟรีขณะออกตัว

• กลองมองภาพขณะถอยจอด แบบ Built-in พรอมเสนกะระยะ Lane Guide

• Auto Door-lock ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เม�อรถวิ่งถึงความเร็วประมาณ 20-25 กม./ชม.

• Window Jam Protection ระบบปองกันกระจกหนีบ ดานคนขับ

 

PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกปองขณะเกิดอุบัติเหตุ

• High Tensile Strength Steel โครงสรางตัวถังแบบเหล็กกลา เเข็งแกรง ดูดซับแรงกระแทกภายในหองโดยสารไดดี

• Dual SRS Airbags & Pretensioner with Load Limiter Safety Belt แอรแบคคูหนา ทำงานรวมกับเข็มขัดนิรภัยคูหนา พรอมระบบดึงกลับและผอนแรงอัตโนมัติ

• แกนพวงมาลัย และแปนเบรกแบบยุบตัวได แข็งแกรง ทนทานสุด ตามแบบฉบับอีซูซุ ลดคาใชจาย บำรุงรักษางาย คุมคาสุด

• โครงสรางหัวเกง และโครงสรางกระบะทายแบบช้ินเดียว แข็งแกรง ลดโอกาสการเกิดสนิม • Timing Gear & Chain ชุดขับเคล�อนเพลาลูกเบ้ียวดวยเฟอง และโซ พรอมระบบปรับความตึงโซอัตโนมัติ* ทนทานสุด 

• แชสซีสขนาดใหญ แข็งแกรงสุด • เสื้อสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำดวยคล�นความถี่สูง เอกลักษณเฉพาะอีซูซุ ทนทานสุด • หัวฉีดเคลือบสารพิเศษ* เพิ่มความเเข็งแกรง ทนทานสุด

• Oil Galleries* ชองกักเก็บน้ำมันเคร�อง และ Shower Spray* ท่ีฝาครอบวาลว ปกปองเคร�องยนต ไดทันทีต้ังแตสตารท ยืดอายุการใชงาน ชวยลดการสึกหรอไดดีเย่ียม

• กระเด�องกดวาลวแบบลูกกลิ้ง Roller Rocker Arm พรอมระบบปรับตั้งระยะวาลวอัตโนมัติ* (Hydraulic Lash Adjuster) ลดแรงเสียดทานภายในเคร�องยนต • ระบบหลอเย็นน้ำมันเคร�อง ชวยลดอุณหภูมิ

  น้ำมันเคร�อง เพิ่มประสิทธิภาพการหลอล�น และระบายความรอนของเคร�องยนต • ระบบโพรงน้ำระบายความรอน แบบแยกเฉพาะสูบ* ใหน้ำไหลแนวขวาง ผานทุกกระบอกสูบ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความรอน

  ชวยยืดอายุการใชงาน • ทอรวมไอเสียเพิ่มสวนผสมของสาร Molybdenum* ทนความรอนไดสูงกวา ชวยยืดอายุการใชงานไดยาวนานกวา

ความสมบูรณแบบแหงการเดินทาง กับระบบความปลอดภัยของอีซูซุดีแมคซ

แข็งเเกรง ทนทานสุด ตามแบบฉบับอีซูซุ ลดคาใชจายบำรุงรักษางาย คุมคาสุด

ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปองกันกอนเกิดอุบัติเหตุ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

*เฉพาะเคร�อง 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร



ดำออสเตรเลียนโคล
Australian Coal Black

ขาวมุกเอเวอเรสต�
Everest Pearl White

บรอนซ�เงินอาร�กติก
Arctic Silver

น�ำเงินโพลีนีเชียน
Polynesian Blue

เงินเซอร�แมท
Zermatt Silver

ขาวไซบีเรียน
Siberian White

บรอนซ�เงินอาร�กติก
Arctic Silver

ดำออสเตรเลียนโคล
Australian Coal Black

ขาวมุกเอเวอเรสต�
Everest Pearl White

LINE UP ตอบทุกความตองการ ลงตัวทุกไลฟสไตลที่เหนือกวา

หมายเหตุ
: รายละเอียดต�างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
: สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต�างจากสีจริงเนื่องจากการพ�มพ�
: อุปกรณ�มาตรฐานไม�รวมอุปกรณ�ตกแต�งเสริม
: ก�อนใช�งานโปรดศึกษาเงื่อนไข และวิธีการใช�งานจากคู�มือการใช�รถโดยละเอียดเพ�่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช�งาน • อุปกรณมาตรฐาน   - ไมมี    อุปกรณพิเศษ PR 1118

ใหม! อีซูซุดีแมคซ ไฮแลนเดอร รุนพิเศษ! สเทลธ


