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1.9

3,600/163

2,000-2,500/36.7
EURO 6תקן זיהום

80X94.4
סולרסוג דלק נדרש

קיבולת מיכל דלק

DPDמסנן חלקיקים

מערכת הנעה
סוג תיבת הילוכים

+-טיפטרוניק

 יחסי העברה
4.9423.600

2.4302.090

1.4281.488

1.0001.000
0.7490.687

0.6340.580
3.9094.300יחס העברה סופי

4.5973.732הילוך אחורי

מערכת היגוי
הגה כח הידראולי עם סיוע משתנהסוג

66.3
+גלגל הגה מתכוונן לגובה

מערכת בלמים
דיסק מאווררסוג בלמים קדמיים
 תוףסוג בלמים אחוריים

1516

15
צמיגים וחישוקים

215/70R15C245/70R16255/60R18גודל צמיג
חישוקים

-+גלגל רזרבי בגודל מלא חישוק פלדה
+-גלגל רזרבי בגודל מלא חישוק אלומיניום

מתלים
קדמי

אחורי

מערכת חשמל
12V-90Aאלטרנטור

12V-1.6kwמתנע
+

2017מפרט טכני איסוזו די מקס 

TURBO DIESEL מנוע

(נפח(ליטר

(כ"ס/סל"דהספק מירבי )

(קג"מ/סל"דמומנט מירבי )

מהלך X קדח

 ליטר76

 מהירויות6אוטומטית- מהירויות6ידנית -

1הילוך 

2הילוך 

3הילוך 

4הילוך 

5הילוך 

6הילוך 

('רדיוס סיבוב מינימאלי (מ

('קוטר בלמים קדמיים (אינץ

('קוטר בלמים אחוריים (אינץ

15פלדה  X6.5 16אלומיניום X7.0 18אלומיניום X7.0

מתלים עצמאיים עם עצמות עצה כפולות, קפיץ ספירלי ובוכנת גז

סרן קשיח,קפיצי עלים ארוכים
מתחת לסרן

סרן קשיח, קפיצי עלים ארוכים מעל הסרן

64מצבר אחד  AH
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משקולות וגרירה
1,2501,2501,350

1,870
3,000

9759951,1001,0001,100

715775815810820

1,6901,7701,9151,8101,920

1,3101,2301,0851,1901,080
750

2,5003,5002,5003,500

13.714.113.210.810.8נסיעה עירונית
17.917.215.214.514.5נסיעה בין עירונית

16.115.914.312.812.8נסיעה משולבת

מידות חיצוניות
5,215

1,7751,7751,860

1,6851,6901,785

3,095
190190225235

20.720.729.429.429.430

1717.322.422.422.422.7

20.320.328.628.628.629.2

--49-49

2,3051,485

-1,552

1,5701,530

1.1121.104

440465

(עומס מקסימלי על סרן קדמי (ק"ג

(עומס מקסימלי על סרן אחורי (ק"ג

(משקל כולל  (ק"ג

(משקל עצמי משוער סרן קדמי (ק"ג

(משקל עצמי משוער סרן אחורי (ק"ג

(משקל עצמי משוער כללי (ק"ג

(משקל העמסה משוער(ק"ג

(כושר גרירה: נגרר ללא בלמים (ק"ג

(נגרר עם בלמים (ק"ג                  

*(צריכת דלק (ק"מ לליטר

נמדדה בתנאי מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה *

5,295/ עם פגוש אחורי 5,200ללא פגוש אחורי  (אורך (מ"מ
(רוחב (מ"מ

1,795ללא אנטנה  (גובה (מ"מ
(מרווח סרנים (מ"מ

(מרווח גחון (מ"מ

(זוית גישה (מעלות

(זוית נטישה (מעלות

זוית נטישה (מעלות) ללא פגוש אחורי

(נסיעה בשיפוע צד(מעלות

(מידות ארגז (פנימי
(אורך (מ"מ

אורך (מ"מ) בגובה רצפה פנימי

(רוחב (מ"מ

(רוחב בין בתי גלגלים (מ"מ

(גובה (מ"מ
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בטיחות ומיגון

+

+

+

+

+
++-מיגון  גחון מקורי מברזל
+-+-מיגון אגן שמן מקורי
+-+-מיגון  תיבת ההעברה מקורי
+מיגון אש למיכל  הדלק מקורי
+נעילה מרכזית
+- נעילת בטיחות לילדים בדלתות אחוריות

+

-+

-+
+צופר כפול

אבזור וציוד חיצוני
-+ווי קשירה חיצוניים בארגז
+-טבעות קשירה בתוך הארגז
-+מסגרת הגנה לחלון אחורי

+-
+-ידית אחת במרכז                                  
+דופן ארגז כפול להגנה על המטען
כרוםשחורצבע הרכבשחור צבע ידיות פתיחה לארגז

+

כרוםאפוראפור מטאליאפור
צבע הרכבאפורצבע הרכבאפורפגוש קדמי
כרום-שחור-פגוש אחורי מקורי

+-

-+
כרוםשחורצבע הרכבשחורצבע ידיות פתיחה לדלתות
+-מגיני בוץ מלפנים ומאחור
+-+-הכנה לגגון

+
-+פנסי תאורה אחורית עם רפלקטור מוכסף

-+
+כוונון זוית אלומת האור ידני
+-+-פנסי ערפל קדמיים משולבים בפגוש עם מסגרת כרום
+פנסי ערפל אחוריים
+אור בלם מרכזי עליון

2017מפרט אבזור איסוזו די מקס 

 ESC מסייע בלם), מערכת בקרת יציבות)BA ועם EBD עם ABS מערכת
TCS ומערכת בקרת משיכה

 כריות וילון)2 כריות אוויר צידיות ו-2 כריות אוויר קדמיות, 2 כריות אוויר( 6

( Hill start assist) מערכת עזר לזינוק בעלייה

 מניעת הידרדרות בירידות - Hill Descent Control מערכת
(אימובילייזר (משבת התנעה

חגורות בטיחות מתכוונות לגובה - שורה ראשונה,חגורות בטיחות קדמיות עם
קדם מותחנים

 חגורות בטיחות מוצלבות שורה שנייה3

(מושבים חיצוניים) ISOFIX עיגוני בטיחות למושב ילדים מסוג

 ידיות בצד הדלת2ידיות פתיחה לארגז: 

(צבע פנים הרכב - אפור (בהיר עליון/כהה תחתון

(צבע שבכה קדמית (גריל

מראות צד: שחורות מתכווננות ידנית

מראות צד:כרום חשמליות,מתקפלות חשמלית עם מחווני איתות וחימום

LED פנסים ראשיים פרוז'קטור מולטירפלקטור כולל תאורת יום

LED פנסי תאורה אחורית



דאבל קבינהחד קבינהמרכב

4X24X2 4X44X24X4הנעה

SSSLSSLSרמת גימור
IS21MSIS2TMSIS4TMSIS2TALIS4TASIS4TALקוד דגם

נוחות ואבזור פנים
-+-+מיזוג אוויר
+-+-מיזוג אוויר עם בקרת אקלים

-+-+

+-

-+

-+-+

+-התנעה בלחיצת כפתור

+

+

+

-+-+מגבים  קדמיים עם השהיה

+-+-מגבים  קדמיים עם השהיה לסירוגין

+-מפשיר אדים אחורי

-+-+

-+-+

+-שלט חכם לכניסה לרכב ללא מפתח

-+זוג מפתחות ללא שלט

+תא כפפות עם נעילה

+חלונות חשמלים כולל פתיחה וסגירה מהירה בצד הנהג

+

+סוככי שמש לנהג ולנוסע

+-+-

-+-+

+-ידיות אחיזה לעזרה בכניסה לרכב נהג ונוסע

+

-+

+-ווי תליה לבגדים

+מדרך מנוחה לרגל נהג

+פתיחה פנימית למיכל הדלק

-+ תאורה פנימית

+-תאורה פנימית עם דימר

+-+-תאורת מפות משולבת בקונסולה עילית כולל תא למשקפיים

-+-+- תאורת מפות

(חימום לחלק האחורי (תעלות אחוריות

לוח שעונים הכולל: ספידומטר,טכומטר(מד סל"ד),מד דלק,מד טמפ' ותצוגת
הילוכים כולל המלצה להעברת הילוך להשגת צריכת דלק טובה יותר

לוח שעונים הכולל: ספידומטר,טכומטר(מד סל"ד),מד דלק,מד טמפ' ותצוגת
 הילוכים

מחשב דרך- מידע לנהג:צריכת דלק מיידית וממוצעת,מרחק נסיעה בהתאם
לכמות הדלק שנותרה במיכל,מהירות ממוצעת,שעון דיגטאלי,טיימר, ברכת
שלום לכניסה ויציאה מהרכב, הנחיות להתנעת הרכב, התראה על דלת

4*4פתוחה, התראה על סוללה חלשה בדגם   LS, ,התראה על תאורה מכובה
4*4הנחיה להתנעת הרכב ע"י כפתור התנעה בדגם   LS במצב של סוללה

חלשה

התראה קולית: מפתח במתנע ואורות דלוקים

נורת התראה:דלת פתוחה

נורת התראה : חגורות בטיחות קדמיות

4חוגה לשילוב  X4 בקונסולה תחתונה HIGH/LOW

4חיווי בלוח שעונים למערכת  X4

מראה פנימית עם עמעום יום/לילה

סוככי שמש: כיס בצד הנהג

סוככי שמש: מראה בצד הנוסע וכיס בצד הנהג

ידיות אחיזה מתקפלות לרכב : נהג+נוסע קדמי

ידיות אחיזה מתקפלות לרכב : ליושבים מאחור
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עיצוב פנים
-+ידית תיבת הילוכים ידנית רגילה
+-ידית תיבת הילוכים אוטומטית עם ציפוי כסף

+-

-+-+
+כיסוי מלא דלתות קדמיות ואחוריות כולל תא אחסון ומחזיק כוסות
כסףשחורכסףשחורציפוי כפתורי שליטה בדלתות

+-
-+

  מערכת שמע
-+-+זוג רמקולים מקוריים בדלתות קדמיות

-+-

-+

+-

-+

+-מצלמה אחורית מקורית

-+-+

-+-+אנטנה צידית טלסקופית

--+-אנטנה במרכז גג הרכב

+-אנטנה כריש

+-שליטה מההגה על מערכת שמע ובקרת שיוט

--+-שליטה מההגה על מערכת בקרת שיוט

מושבים ואחסון
-+-+ ריפוד בד

-+-+
+-מושבי שורה שניה מתקפלים עם תאי אחסון
+-+--מושב נהג מתכוונן  ידני לגובה
+-+-מושב אחורי עם משענת יד מרכזית
+משענות ראש קדמיות מתכווננות

-+
+-+-כיסי אחסון בגב מושבי השורה הראשונה

+

SSSSS+מחזיקי כוסות בצד הנהג והנוסע
SSSSS+מחזיקי כוסות בקונסולה קדמית ברצפה

+-+-

-+-+

 חישורים3הגה ספורט 

 חישורים3הגה מצופה עור 

ציפוי רצפה: ויניל

ציפוי רצפה: שטיח

זוג רמקולים מקוריים בדלתות קדמיות+זוג טוויטרים

רמקולים - זוג רמקולים קדמיים+זוג רמקולים אחוריים + זוג טוויטרים  8
+זוג רמקולים תקרתיים

כולל מערכת הפעלה HD   ברזולוציית7מערכת מולטימדיה עם מסך מגע "
 ,MP3 נגן תקליטורים/ DVD כניסת ,WAZE אנדרואיד ואפליקצית  ניווט
מתקדמת הכוללת: הצגת מספר הטלפון על המסך, Bluetooth מערכת

הצגת ספר טלפונים בעברית' מגוון אפליקציות לנהיגה נוחה, נעימה ובטוחה

 מערכת , DVD  , כניסת8מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך מגע "
Bluetooth, כניסת USB,AUX,HDMI,עוצמת שמע מתגברת אוטומטית
הקרנת נתוני הטלפון - MIRROR-LINK  ,בעת רעש גובר בתא הנוסעים
הקרנה ושליטה בטלפון ,HDMI באמצעות כבל (IPHONE)על גבי המסך
יש צורך בהורדת אפליקציה מתאימה וכבל *HDMI מהמסך  באמצעות כבל
מתאם למכשיר

מאחורי הקונסולה האחורית ליושבים מאחור לטובת הטענת USB כניסת
מכשיר הנייד

"ריפוד בד פרימיום "נושם

 משענות ראש אחוריות מתכווננות 3

שפע תאי אחסון(דלתות,תא כפפות,חלק עליון תא כפפות,קונסולה בין
(מושבים קדמיים,מתחת להגה

קונסולה אחורית(בין מושבים קדמיים) עם מכסה

קונסולה אחורית(בין מושבים קדמיים) עם מכסה וכוסות ליושבים מאחור



דגם
5.6בינעירוני7.3עירוני
5.8בינעירוני7.1עירוני
6.6בינעירוני7.6עירוני
6.9בינעירוני9.3עירוני
6.9בינעירוני9.3עירוני

* ק"מ100צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-
4חד קבינה ידני  X2, דגם S
4קבינה כפולה ידני  X2 דגם S
4קבינה כפולה ידני  X4 דגם S
4קבינה כפולה  X2 אוטומט דגם LS
4קבינה כפולה  X4 אוטומט דגם S/LS

15קבוצת זיהום 
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