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        ISUZU D-MAX MY2017 

             

 

     Цените во ценовникот се актуелни во моментот на изработка и се изразени со и без ДДВ (18%). 

Сите модели на ISUZU D-Max се во N1- категорија (товарни возила) за кои правните лица 

имаат право на повраток на ДДВ. ГАРАНЦИЈА – 5 ГОДИНИ ИЛИ 100.000 КМ 

 ISUZU D-MAX SINGLE (2 ПАТНИКА + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) 

OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ ЦЕНА БЕЗ ДДВ 

SATELLITE, 4X2 БЕЗ КЛИМА Мануелен менувач (MT6) 20.285 EUR / 1.254.627 ден 17.191 EUR  

SATELLITE, 4X2, A/C Мануелен менувач (MT6) 20.975 EUR / 1.297.304 ден 17.775 EUR  

SATELLITE, 4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 23.815 EUR / 1.472.958 ден 20.182 EUR  

 ISUZU D-MAX SPACE (4 ПАТНИКА + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) 

OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ ЦЕНА БЕЗ ДДВ 

SATELLITE, 4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 25.130 ЕUR / 1.554.290 ден 21.297 ЕUR  

PLANET, 4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 27.030 EUR / 1.671.805 ден 22.907 EUR  

SOLAR, 4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 28.390 ЕUR / 1.755.921 ден 24.059 ЕUR  

SOLAR, 4X4, A/C Aвтоматски менувач (AT6) 29.560 EUR / 1.828.286 ден 25.051 EUR  

SOLAR PLUS, 4X4 AA/C Мануелен менувач (MT6) 28.810 ЕUR / 1.781.898 ден 24.415 ЕUR  

SOLAR PLUS, 4X4 AA/C Aвтоматски менувач (AT6) 29.980 EUR / 1.854.263 ден 25.407 EUR  

 ISUZU D-MAX CREW (5 ПАТНИКА + ПИКАП ПРОСТОР ЗА ТОВАРАЊЕ) 

OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ ЦЕНА БЕЗ ДДВ 

SATELLITE, 4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 26.025 EUR / 1.609.646 ден 22.055 EUR  

PLANET, 4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 27.295 EUR / 1.688.196 ден 23.131 EUR  

SOLAR,4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 29.620 EUR / 1.831.997 ден 25.102 EUR  

SOLAR, 4X4, A/C Aвтоматски менувач (AT6) 30.790 EUR / 1.904.361 ден 26.093 EUR  

SOLAR PLUS ,4X4, AA/C Мануелен менувач (MT6) 30.020 EUR / 1.856.737 ден 25.441 EUR  

SOLAR PLUS, 4X4, AA/C Aвтоматски менувач (AT6) 31.180 EUR / 1.928.483 ден 26.424 EUR  

SUPERNOVA ,4X4, AA/C Мануелен менувач (MT6) 31.245 EUR / 1.932.503 ден 26.479 EUR  

SUPERNOVA, 4X4, AA/C Aвтоматски менувач (AT6) 32.420 EUR / 2.005.177 ден 27.475 EUR  

QUASAR, 4X4, AA/C Мануелен менувач (MT6) 32.000 EUR / 1.979.200 ден 27.119 EUR  

QUASAR, 4X4, AA/C Aвтоматски менувач (AT6) 33.200 EUR / 2.053.420 ден 28.136 EUR  
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СТАНДАРДНА ОПРЕМА 

SATELLITE PLANET SOLAR QUASAR 

СИГУРНОСТ 

Светла за магла назад Светла за магла напред и назад Светла за магла напред и назад Светла за магла напред и назад 

LED дневни предни светла LED дневни предни светла 
LED дневни предни светла и 

LED задни стоп светла 
LED дневни предни светла и 

LED задни стоп светла 

ABS Систем за кочење со 4 
канали и EBD 

ABS Систем за кочење со 4 
канали и EBD 

ABS Систем за кочење со 4 
канали и EBD 

ABS Систем за кочење со 4 
канали и EBD 

BAS Систем за помош при  

силата на кочење 

BAS Систем за помош при  

силата на кочење 

BAS Систем за помош при  

силата на кочење 

BAS Систем за помош при  

силата на кочење 

ESC (Електронски систем за 
контрола на стабилноста – 
Еlectronic stability control) 

ESC (Електронски систем за 
контрола на стабилноста – 
Еlectronic stability control) 

ESC (Електронски систем за 
контрола на стабилноста – 
Еlectronic stability control) 

ESC (Електронски систем за 
контрола на стабилноста – 
Еlectronic stability control) 

TCS – Систем за контрола на 
тракцијата  

ТCS – Систем за контрола на 
тракцијата 

ТCS – Систем за контрола на 
тракцијата 

ТCS – Систем за контрола на 
тракцијата 

HSA – Систем за помош при 
тргнување по нагорнина 

HSA – Систем за помош при 
тргнување по нагорнина 

HSA – Систем за помош при 
тргнување по нагорнина 

HSA – Систем за помош при 
тргнување по нагорнина 

HDC- систем за континуирано 
спуштање по надолнина 

HDC- систем за континуирано 
спуштање по надолнина 

HDC- систем за континуирано 
спуштање по надолнина 

HDC- систем за континуирано 
спуштање по надолнина 

Серво волан со пумпа со 
варијабилен капацитет 

Серво волан со пумпа со 
варијабилен капацитет 

Серво волан со пумпа со 
варијабилен капацитет 

Серво волан со пумпа со 
варијабилен капацитет 

SRS 6 Воздушни перничиња (за 
возач, совозач, странични и за 

глава) 

SRS 6 Воздушни перничиња (за 
возач, совозач, странични и за 

глава) 

SRS 6 Воздушни перничиња (за 
возач, совозач, странични и за 

глава) 

SRS 6 Воздушни перничиња (за 
возач, совозач, странични и за 

глава) 

DPD Филтер DPD Филтер DPD Филтер DPD Филтер 

Високо ниво на внатрешна 
заштита при удар 

Високо ниво на внатрешна 
заштита при удар 

Високо ниво на внатрешна 
заштита при удар 

Високо ниво на внатрешна 
заштита при удар 

Странични шипки за заштита 
при удар 

Странични шипки за заштита 
при удар 

Странични шипки за заштита 
при удар 

Странични шипки за заштита 
при удар 

Ограничувач на брзина (180 
km/h) 

Ограничувач на брзина (180 
km/h) 

Ограничувач на брзина (180 
km/h) 

Ограничувач на брзина (180 
km/h) 

Безбедносни појаси во три точки 
подесиви по висина 

Безбедносни појаси во три точки 
подесиви по висина 

Безбедносни појаси во три точки 
подесиви по висина 

Безбедносни појаси во три точки 
подесиви по висина 

Заштита за резервоарот за 
гориво 

Заштита за резервоарот за 
гориво 

Заштита за резервоарот за 
гориво 

Заштита за резервоарот за 
гориво 

   Аларм 

КОМФОР 

  
Темпомат (Cruise control) со 

команди на воланот 
Темпомат (Cruise control) со 

команди на воланот 

Клима уред мануелен (освен кај 
моделот 4x2 кој нема клима) 

Клима уред мануелен 
Клима уред мануелен (кај Solar 
Plus и Supernova - автоматски) 

Клима уред автоматски 

Волан подесив по висина (освен 
кај Sattelite 4x2) 

Волан подесив по висина Волан подесив по висина Волан подесив по висина 

Електрично подесување на 
странични стакла со заштита за 

деца и тајмер 

Електрично подесување на 
странични стакла со заштита за 

деца и тајмер 

Електрично подесување на 
странични стакла со заштита за 

деца и тајмер 

Електрично подесување на 
странични стакла со заштита за 

деца и тајмер 

Имобилајзер Имобилајзер Имобилајзер Имобилајзер 

ИНСТРУМЕНТИ 

 Патен компјутер Патен компјутер Патен компјутер 

Конвенционални инструменти 
Мултифункционални 

инструменти со осветлување 
Мултифункционални 

инструменти со осветлување 
Мултифункционални 

инструменти со осветлување 

Надворешни ретровизори со 
електришно подесување кај 

Space и Crew и греење 

Надворешни ретровизори со 
електрично подесување, 
хромирани, со трепкач и 

можност за собирање 

Надворешни ретровизори со 
електрично подесување, 
хромирани, со трепкач и 

можност за собирање 

Надворешни ретровизори со 
електрично подесување, 
хромирани, со трепкач и 

можност за собирање 

Сигнализација при отворени 
врати 

Сигнализација при отворени 
врати 

Сигнализација при отворени 
врати 

Сигнализација при отворени 
врати 

Светлосна сигнализација за 
DPD 

Светлосна сигнализација за 
DPD 

Светлосна сигнализација за 
DPD 

Светлосна сигнализација за 
DPD 

Отворање на капачето за гориво 
одвнатре 

Отворање на капачето за гориво 
одвнатре 

Отворање на капачето за гориво 
одвнатре 

Отворање на капачето за гориво 
одвнатре 
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Специјален пакет – SOLAR PLUS 

 

Го опфаќа пакетот SOLAR и е опремен 

дополнително со : 

Aвтоматски клима уред, Passive entry System, 

Фиксна антена (Shark), Прагови на вратите за 

лесно влегување 

 

Специјален пакет – SUPERNOVA 

 

Го опфаќа пакетот SOLAR PLUS и е опремен 

дополнително со : 

Кожени седишта (еко кожа) со боја по избор, 

Аудио команди на волан DAB, Apple/Android 

подршка, Навигација 

AUDIO 

  Камера за враќање во рикверц Kaмера за враќање во рикверц 

   Аудио команди на воланот 

Радио со USB приклучок напред 
Радио со USB приклучок напред 

и назад, bluetooth 

Инфо забавен систем со 7”екран 
на допир, радио со USB 

приклучок напред и назад, 
bluetooth, премиум озвучување 

со звучници инсталирани во 
кровот 

Инфо забавен систем со7”  
екран на допир, радио со 

CD/DVD плеар / USB приклучок 
напред и назад, Аpple/Android 
подршка, bluetooth, премиум 

озвучување со звучници 
инсталирани во кровот. 

Навигација  

Телескопска антена Фиксирана антена Фиксирана антена Фиксирана антена(shark) 

ЕНТЕРИЕР 

  
Централна конзола со држач за 

очила за сонце  
Централна конзола со држач за 

очила за сонце 

  
Мултифункционален кожен 

волан(еко кожа) 
Мултифункционален кожен 

волан(еко кожа) 

   Кожни седишта со греење 

(еко кожа) 

 Централен наслон за рака Централен наслон за рака Централен наслон за рака 

 
Седиште за возачот мануелно 

подесиво по висина 
Седиште за возачот  мануелно 

подесиво по висина 
Електрично подесиво седиште 

за возачот 

Наслон за глава подесив по 
висина 

Наслон за глава подесив по 
висина 

Наслон за глава подесив по 
висина 

Наслон за глава подесив по 
висина 

ЕКСТЕРИЕР 

Keyless entry System Keyless entry System Keyless entry System 
Keyless entry System /  

Passive Entry System 

   
Рачка во товарниот дел со 

заклучување 

   
Прагови на вратите за лесно 

влегување / излегување 

Челични бандаши 16’’, освен кај 
моделите со 2WD кои се 

опремени со челични бандаши 
15’’ / Челично резервно тркало 

Aлуминиумски  бандаши 16’’ / 
Челично резервно тркало 

Aлуминиумски  бандаши 18’’ / 

Алуминиумско резервно тркало 

Aлуминиумски  бандаши 18’’ / 

Алуминиумско резервно тркало 

Oбоени стакла Oбоени стакла Oбоени стакла Oбоени стакла 
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МОТОР И СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

  ДИМЕНЗИИ 

 

 
 

 

 

Мотор Карактеристики 

Типнамотор 1.9L дизел Common Rail, Еuro 6 

Работназафатнина 1.898 ccm 

Број на цилиндри / вентили 4/16 

Моќност kw/ks при (rpm) 120kw / 163 ks при 3600 rpm 

Вртежен момент (Nm/rpm) 360 Nm при 2000-2500 rpm 

Просечнапотрошувачка на гориво 
(мануелен мен. / автоматски мен.) 

6 л / 8 л на 100 км 

Емисија на CO2 (со рачен мен. / 
автоматски мен.) 

157 g/km - / 210 g/km 
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HSA-Помош при тргнување по нагорнина 

 
HDC-Систем за континуирано спуштање по надолнина 

 

 
ABS систем за кочење со EBD електронска распределба на силата при кочење распределна во 4 

канали / ESC електронска стабилност на возилото со TCS систем за контрола на тракцијата /  

6 воздушни перничиња / Предни дневни LED светла/ Задни LED стоп светла. 
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Систем за влегување во возилото    Нов инфозабавен систем за            Волан со аудио команди. 

без да го извадите клучот од            Supernova и Quasar ниво на  

Вашиот џеб или чанта.                     опрема. 

 

 
Нов патен компјутер со                   Space cab – корисниците имаат      Подобрени материјали на  

со индикатор за промена на            непрекинат влез на страната од     седиштата од ткаенина и  

брзина на менувачот.                       возилото.                                           Кожа (еко кожа). 
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ИЗБОР НА НАДВОРЕШНА БОЈА  Цена со ДДВ 

SPLASH WHITE – БЕЛА БОЈА  + 0 EUR / 0  ден  

МЕТАЛИК ИЛИ МИКА БОЈА + 450 EUR / 27.832  ден 
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