
ทะยานเหนือชั้น ดุดันทุกองศา

ใหม! อีซูซุดีแมคซ ไฮแลนเดอร รุนพิเศษ! สเทลธ 2 ประตู
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ทะยานไปข�างหน�าอย�างเหนือชั�น เท�ดุดันทุกมุมมอง กับชุดแต�งดีไซน�ใหม�! STEALTH BLACK PACKAGE สปอร�ตโดดเด�นเต็มพ�กัด ทรงพลัง
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*ในรุ�นไฮแลนเดอร�

ช�วงล�างออกแบบพ�เศษ ด�วยระยะฐานล�อ และช�วงล�อ
ท่ีกว�างสมดุลกับขนาดตัวรถ เพ��มประสิทธิภาพการทรงตัวเกาะถนนยิ�งขึ้น
• จัดวางตำแหน�งเครื่องยนต�แบบ Semi-midship ช�วยกระจายน�ำหนักให�สมดุลยิ�งขึ้น 
• ช�วงล�างหน�าแบบอิสระป�กนก 2 ชั�น พร�อมคอยล�สปริง 
• แหนบหลังยาวพ�เศษแบบ Long Span นุ�มนวล เกาะถนน*
• ออกแบบตำแหน�งที่นั�งให�ผู�ขับขี่เป�นหนึ่งเดียวกับรถ ให�ความมั�นใจในทุกการขับขี่

ฐานล�อยาวกว�า

แหนบหลังแบบยาวพ�เศษ

ตำแหน�งเครื่องยนต�เยื้องหลังเพลาหน�า

ช�วงล�อกว�างกว�า

1,570 มม.*

3,095 มม.

ให��คุณใช��ชีวิตได�มากกว�า พร�อมขุมพลังขับเคลื่อนชีวิตคุณ ให��เหนือระดับ

ผสานฟ�งก��ชั�นใหม�ที่ล�ำสมัย เพ�่อการใช�งานที่ลงตัว พาคุณก�าวไปสู�ความสำเร็จที่เหนือกว�า

การใช�เบรก

รอบเครื่องยนต�

รอบ/นาที
ช�วงรอบเดินเบา

การเหยียบคันเร�ง

อัตราสิ�นเปลือง
น�ำมันเชื้อเพลิง

อีซูซุอินไซท� เทคโนโลยีวิเคราะห�พฤติกรรมการขับขี่หนึ่งเดียวแห�งวงการ
ป�กอัพ ช�วยแนะนำให�ผู�ขับสามารถพัฒนาการขับขี่ของตนเอง ทั�งด�าน
ความประหยัดน�ำมันและความปลอดภัยได�เต็มศักยภาพยิ�งขึ้น

ISUZU INSIGHT



โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

เครื่องยนต� 1,900 ซีซี
ให�สมรรถนะเหนือชั�น
พร�อมเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

• ห�องเผาไหม�แบบโคลธอยด�-เคิร�ฟ (Clothoid Curve Combustion Chamber) เพ��มสมรรถนะ 

 และความประหยัดน�ำมันสุด 

• ท�อร�วมไอดีแบบ Free Flow ออกแบบให�อากาศไหลเข�าห�องเผาไหม�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

• กระเดื่องกดวาล�วแบบลูกกลิ�ง (Roller Rocker Arm) พร�อมระบบปรับตั�งระยะวาล�วอัตโนมัติ

 (Hydraulic Lash Adjuster) รักษาระยะห�างของวาล�วให�เหมาะสมตลอดเวลาเพ�่อประสิทธิภาพ

 การเผาไหม� และลดค�าบำรุงรักษา

• ลูกสูบออกแบบเยื้องศูนย� พร�อมเคลือบสารพ�เศษ Graphite Coating และประกับก�านสูบแบบ

 High Strength Fracture Split ลดการขยับตัวของประกับก�านสูบ ช�วยลดแรงเสียดทานได�ดีเยี่ยม

•  สายพานเครื่องแบบเส�นเดียว Single Engine Belt พร�อมระบบปรับตั�งความตึงสายอัตโนมัติ

 ช�วยลดแรงเสียดทาน บำรุงรักษาง�ายขึ้น

•  ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวด�วยเฟ�อง และโซ� (Timing Gear and Chain) พร�อมระบบปรับ

 ความตึงโซ�อัตโนมัติ ทนทานสุด

•  ช�องกักเก็บน�ำมันเครื่อง Oil Galleries บริเวณเสื้อสูบ, Roller Rocker Arm และ Timing Gear 

 ช�วยลดการสึกหรอได�ดีเยี่ยม

•  ระบบฉีดจ�ายน�ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง Multi-injection ช�วยให�ประสิทธิภาพในการเผาไหม�ดียิ�งขึ้น 

•  กรองน�ำมันเครื่อง แบบเปลี่ยนไส�ได� ช�วยลดค�าใช�จ�ายในการบำรุงรักษา

เครื่องยนต�รุ�น RZ4E-TC ขนาด 1,900 ซีซี กำลังสูงสุด 150 แรงม�า
ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร 
ที่ 1,800 - 2,600 รอบ/นาที

• เกียร�อัตโนมัติ 6 สป�ด
ถ�ายทอดจังหวะการเปลี่ยนเกียร�นุ�มนวล
ราบรื่น พร�อมโหมดการขับขี่แบบสปอร�ต
Rev Tronic สามารถเลือกเปลี่ยนเกียร�ได�
แบบเกียร�ธรรมดา แม�นยำ และตอบสนอง
ได�รวดเร็ว พร�อมโอเวอร�ไดร�ฟ 2 ตำแหน�ง
ที่เกียร� 5 และ 6

• เกียร�ธรรมดา 6 สป�ด
มี 2 รุ�น อัตราทดใหม�! ในรุ�น Spacecab
1.9 Ddi S ให�กำลังฉุดลาก สูงยิ�งข้ึน
ออกตัวดีแม�บรรทุกหนัก ปลายแรง
เร�งเเซง ได�ทันใจ พร�อมความประหยัดสุด
ด�วยเกียร� โอเวอร�ไดร�ฟถึง 2 ตำแหน�ง
คือ เกียร� 5 และ 6 ในรุ�นเครื่องยนต�
อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร�

• เกียร�ธรรมดา 5 สป�ด
ถ�ายทอดพลังสูงสุดให�อัตราทดเกียร�ต�อเน่ือง
ส�งพลังได�เต็มประสิทธิภาพ ทนทานเหนือชั�น
สำหรับการใช�งานทุกรูปแบบในรุ�นเคร่ืองยนต�
อีซูซุ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร�

• GENIUS SPORT SHIFT
ไฟบอกตำแหน�งเกียร�และแจ�งเตือน
ให�เปล่ียนเกียร�ในรอบและความเร็ว
ที่เหมาะสม ในรุ�นเกียร�ธรรมดา 
เพ��มประสิทธิภาพการประหยัด
น�ำมันสุด

ระบบส�งกำลัง ตอบรับทุกการใช�งาน พร�อมความทนทาน ส�งถ�ายกำลังได�เต็มประสิทธิภาพ

เกียร�อัตราทดใหม�!**

     พลังบรรทุกสูงเกียร�อัตราทดใหม�!**

     พลังบรรทุกสูงเกียร�อัตราทดใหม�!**

     พลังบรรทุกสูง

เครื่องยนต� อีซูซุ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร� รุ�น 4JJ1-TCX ขนาด 3,000 ซีซี
กำลังสูงสุด 177 แรงม�า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 380 นิวตัน-เมตร
ที่ 1,800-2,800 รอบ/นาที

อีซูซุ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร�
อีกหน่ึงทางเลือก สำหรับผู�ท่ีต�องการกำลังสูงเป�นพ�เศษ

ปรากฏการณ��ความแรง ขุมพลัง 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร�� 
นวัตกรรมเปล่ียนโลก

ขีดสุดแห�งพลัง และสมรรถนะ

** ในรุ�น Spacecab 1.9 Ddi S
โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง



ระบบความปลอดภัยล�ำสมัย มั�นใจทุกการขับขี่ พร�อมความทนทาน
เต็มขั�นตามแบบฉบับอีซูซุ

ขีดสุดเทคโนโลยีแห�งความทนทาน ตามแบบฉบับอีซูซุ ลดค�าใช�จ�าย บำรุงรักษาง�าย
แข็งแกร�ง ทนทาน คุ�มค�าสุด

• โครงสร�างหัวเก�ง และโครงสร�างกระบะท�ายแบบชิ�นเดียว แข็งแกร�ง

 ลดโอกาสการเกิดสนิม

• แชสซีส�ขนาดใหญ� แข็งแกร�งสุด

• Timing Gear & Chain ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวด�วยเฟ�องและโซ�

 พร�อมระบบปรับความตึงโซ�อัตโนมัติ* ทนทานสุด

• เสื้อสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหน่ียวนำด�วยคลื่นความถี่สูง เอกลักษณ�

 เฉพาะอีซูซุ ทนทานสุด

• หัวฉีดเคลือบสารพ�เศษ* เพ��มความเเข็งแกร�ง ทนทานสุด

• Oil Galleries* ช�องกักเก็บน�ำมันเครื่อง และ Shower Spray* ที่ฝาครอบวาล�ว

 ปกป�องเครื่องยนต�ได�ทันทีตั�งแต�สตาร�ท ยืดอายุการใช�งาน ช�วยลดการสึกหรอได�ดีเยี่ยม

• กระเดื่องกดวาล�วแบบลูกกลิ�ง Roller Rocker Arm พร�อมระบบปรับตั�ง

 ระยะวาล�วอัตโนมัติ* (Hydraulic Lash Adjuster) ลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต�

• ระบบหล�อเย็นน�ำมันเครื่อง ช�วยลดอุณหภูมิน�ำมันเครื่อง เพ��มประสิทธิภาพการหล�อลื่น

 และระบายความร�อนของเครื่องยนต�    

• ระบบโพรงน�ำระบายความร�อน แบบแยกเฉพาะสูบ* ให�น�ำไหลแนวขวาง

 ผ�านทุกกระบอกสูบ เพ��มประสิทธิภาพการระบายความร�อน ช�วยยืดอายุการใช�งาน 

• ท�อร�วมไอเสียเพ��มส�วนผสมของสาร Molybdenum* ทนความร�อนได�สูงกว�า

 ช�วยยืดอายุการใช�งานได�ยาวนานกว�า

DURABILITY

SAFETY

เติมเต็มความสมบูรณ�แบบแห�งการเดินทางกับระบบความปลอดภัยของ
อีซูซุดีแมคซ�

• ใหม�! BOS (Brake Override System) ระบบลดกำลังเครื่องยนต�เพ�่อช�วยเบรก 
 (เฉพาะรุ�นเกียร�อัตโนมัติ)
• HDC (Hill Descent Control) ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
• HSA (Hill Start Assist) ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน
• Multifunctional Daylight แบบ Built-in เป�นทั�งไฟส�องสว�างเวลากลางวัน
 และไฟหร่ีในเวลากลางคืน เพ��มทัศนวิสัยให�แก�ผู�ร�วมทาง
• หม�อลมเบรกขนาดใหญ�พ�เศษ พร�อม Tied-bar เพ��มความมั�นใจในการเบรก
• ABS (Anti-lock Brake System) ระบบป�องกันล�อล็อกขณะเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส�
• EBD (Electronic Brake-force Distribution) ระบบกระจายแรงเบรก
• BA (Brake Assist) ระบบเพ��มแรงเบรกอัตโนมัติ ช�วยลดระยะการเบรก เมื่อเบรกกะทันหัน
• ESC (Electronic Stability Control) ระบบควบคุมการทรงตัว
• TCS (Traction Control System) ระบบป�องกันล�อหมุนฟรีขณะออกตัว
• กล�องมองภาพขณะถอยจอด แบบ Built-in พร�อมเส�นกะระยะ Lane Guide
• Auto Door-lock ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อรถวิ�งถึงความเร็วประมาณ 20-25 กม./ชม.
• Window Jam Protection ระบบป�องกันกระจกหนีบ ด�านคนขับ

• High Tensile Strength Steel โครงสร�างตัวถังแบบเหล็กกล�า เเข็งแกร�ง ดูดซับแรงกระแทก
 ภายในห�องโดยสารได�ดี
• Dual SRS Airbags & Pretensioner with Load Limiter Safety Belt แอร�แบคคู�หน�า
 ทำงานร�วมกับเข็มขัดนิรภัยคู�หน�า พร�อมระบบดึงกลับ และผ�อนแรงอัตโนมัติ
• แกนพวงมาลัย และแป�นเบรกแบบยุบตัวได�

PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกป�องขณะเกิดอุบัติเหตุ

ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยป�องกันก�อนเกิดอุบัติเหตุ

ขีดสุดแห�งระบบความปลอดภัยและความทนทาน

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

HSA และ HDC มีอยู�ในรุ�นที่มี ESC

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

*เฉพาะเครื่อง 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร�



หมายเหตุ

: รายละเอียดต�างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

: สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต�างจากสีจริงเนื่องจากการพ�มพ�

: อุปกรณ�มาตรฐานไม�รวมอุปกรณ�ตกแต�งเสริม 

: ก�อนใช�งานโปรดศึกษาเงื่อนไข และวิธีการใช�งานจากคู�มือการใช�รถโดยละเอียด

 เพ�่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช�งาน

LINE UP
ขีดสุดแห�งสไตล�

SPECIFICATIONS

บรอนซ�เงินอาร�กติก
Arctic Silver

ขาวไซบีเรียน
Siberian White

ดำออสเตรเลียนโคล*
Australian Coal Black

* ยกเว�นรุ�น S และ L-ABS

น�ำเงินโพลีนีเชียน
Polynesian Blue

ขาวมุกเอเวอเรสต�
Everest Pearl White

ดำออสเตรเลียนโคล
Australian Coal Black

เงินเซอร�แมท
Zermatt Silver

ดำออสเตรเลียนโคล
Australian Coal Black

บรอนซ�เงินอาร�กติก
Arctic Silver

ขาวไซบีเรียน
Siberian White

ตอบครบทุกความต�องการกับไลฟ�สไตล�
ที่หลากหลายยิ�งกว�า

Spacecab

1.9 Ddi S 1.9 Ddi L 1.9 Ddi Z 1.9 Ddi L 1.9 Ddi Z 1.9 Ddi Z Dvd
1.9 Ddi

Z-Prestige

3.0 Ddi

Z-Prestige

1.9 Ddi

Z-Prestige

3.0 Ddi

Z-Prestige

M/T M/T M/T M/T M/T A/T M/T M/T A/T M/T M/T A/T M/T

RZ4E-TC RZ4E-TC 4JJ1-TCX RZ4E-TC 4JJ1-TCX

(DOHC)

 VGS 

(DOHC)

VGS

1,898 1,898 1,898

X

ISS (Idling Stop/Start System) - - - - - -

- - -

- -
Revtronic

- - - -

- -

37.4

6.0

6.5J x 15 6.5J x 15 6.5J x 16 7.0J x 16 7.0J x 18

6.5J x 15 6.5J x 15 6.5J x 16 7.0J x 16 7.0J x 18 X 18

X X

x 1,685 x 1,695

X X 1,795 x 1,530 x 465
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Spacecab

M/T M/T M/T M/T M/T A/T M/T M/T A/T M/T M/T A/T M/T


