


ថមី! ថមី! 

INFINITE EXTERIOR
ថមី! ISUZU V-Cross 4x4 ថមី! ISUZU V-Cross 4x4 បេចចកវទិយ & េ្រគ ងតុបែតងថមី!បេចចកវទិយ & េ្រគ ងតុបែតងថមី! កររចនែបកររចនែប្រកូេម ៉្រកូេម ៉រងឹម្ំរគប្់រជុង ពិតជ្រតូវចិត្ត!រងឹម្ំរគប្់រជុង ពិតជ្រតូវចិត្ត!

• ថមី! ប៉ មុខ្រកូេម ៉រចនថមី រងឹមជំងមុន • ថមី! េភ្លងីបំភ្លេឺពលៃថង ្រេភទ Bi-LED ផ្តល់នូវពន្លឺភ្លចឺបស់ធំជងមុន និង េ្រប្របស់ថមពលតិចជងមុន
• ថមី! Multifunctional Daylight ែបប Built-in ជេភ្លងបំភ្លទឺងំេពលយប ់នឹងេពលៃថង ភ្លចឺបស់ល្អ • ថមី! យ៉នស់ព័រ ខន ត 18 អិុញ ្រសស់ ្អ ត ែបបរថយន្តសព័រ off-road



INFINITE INTERIOR

េ្របស្រមបអ់នកេបកបរប្តូររ ង 2WD & 4WD ជមយួ្របពន័ធេអឡិច្រតូនិច ែដលជបេចចកវទិយបនមកពីរថយន្តទំេនប។ 
អនក ចប្តូរពី 2Hេទ 4H េ យមនិបចឈ់បរ់ថយន្ត (អគុណ ISUZU ចំេពះដំេណ រករេលឿន និងចបស់ ស់
របស់បេចចកវទិយ Terrain Command) ។  បេចចកវទិយបញជ ្រគប់ ថ នភពផ្លូវ NAVIGATE ចបង្ហ ញពីឧបសគគ
េធ្វឲយករេបកបរមនភពងយ្រសួលនិងមនផសុកភពជមយួនិងទំនុកចិត្តេទេលភពធនរ់ងឹមរំបស់រថយន្ត។ 

ផ្តល់នូវផសុកភព្រគបេ់ពលេវ  និងទីកែន្លង ទនស់មយ័្រគបមុ់ខងរ កប៊នីរថយន្ត្របណីត ចេ់គ
•ថមី! េកអីរថយន្តពូកែសបកពណ៌េ ន ត ទន ់មនផសុកភព ផ្តល់នូវភព្របណីតកនែ់តខ្ល ងំ

* េនកនុ ងេលប នមិនេលសពី 100 គ.ម / េម៉ង

** ករណីមិនមនកងប់ន្ល ស់ (27” ករណីមនកងប់ន្ល ស់) សូមសិក ពតម៌នលម្អិតេស៊ររីថយន្ត និងឧបករណ៍ ម ង ខងេ្រកម



NEW! ISUZU D-MAX 3.0 / 2.5Ddi 
BLUE POWER CAB4

INFINITE EXTERIOR
ថមី! ប៉ មុខ្រកូេម ៉មន នុភព្រគបែ់ផនក និង រងឹមកំនែ់តខ្ល ងំ

បេចចកវទិយ & េ្រគ ងតុបែតងថមី! េលចេធ្ល គម នែដនកំណត្់រគបទី់កែន្លង



INFINITE EXTERIOR

NEW! ISUZU D-MAX 3.0 / 2.5Ddi  BLUE POWER Spark 4x2 / 4x4
បេចចកវទិយ & េ្រគ ងតុបែតងថមី! ទនស់មយ័ គម នែដនកំណត្់រគបទី់កែន្លង

ថមី! ប៉ មុខ្រកូេម ៉មន នុភព្រគបែ់ផនកបំេពញនូវភព្រសស់ ្អ ត ខ្ល ងំក្ល  និង រងឹមកំនែ់តខ្ល ងំ
េន្រគបែ់ផនក រចនេឡងជពិេសសស្រមបក់រផទុកឥ ៉ នធ់ងន ់ជមយួែផនកខងេ្រកយធំទូ យ
ចផទុកឥ ៉ នធ់ងន់ៗ បន្រគបក់លៈេទសៈ េ យកររចនែផនកខងេ្រកយមនទំហំធំ

ែដលជកំពូលភកី បស់្រមបក់រ្របកប ជីវកមមយ៉ងពិត្របកដ (ចំេពះេស៊រ ី4x4)



INFINITE PERFORMANCE រកី យជមយួនិងសមតថភពដអ៏ ច រយរបស់រថយន្ត ស្រមបដំ់េណ រេឆព ះេទមុខរបស់េ កអនក

េហគ ររង៉ទី់ម៉សីុនទប

បែ្រមប្រមួលម៉សីុន

អ្រ េ្រប្របស់េ្របងម៉សូ៊ត

ករេ្រប្របស់្រ ំ្វ ង

ករេ្រប្របស់
េហគ របេងកនេលប ន

INFINITE POWER ្របពន័ធម៉សីុន  BLUE POWER ែដល្រតូវបនអភវិឌ នថ៍មីកំ ំងខ្ល ងំជងមុន

• ្របអបេ់លខអូតូ 5 េលខ ចផ្ល ស់ប្តូរបនយ៉ងងយ្រសួលរមួជមយួ្របពន័ធ

 REV TRONIC SPORT MODE ចេ្រជសេរ សប្តូរេទ ជ្របអបេ់លខៃដបនយ៉ងរហ័ស។

• ្របអបេ់លខៃដ 5  េលខែបប SPORT-SHIFT ផ្តល់នូវកំ ំងដខ៏្ល ងំអ ច រយ ធនរ់ងឹមំ

 ចេ្រប្របស់បនេ្រចនស ្ឋ ន ជមយួ  GENIUS SPORT SHIFT

 បង្ហ ញេភ្លងសញញ ផ្ល ស់ប្តូរេលខេដមបេី យសម្រសបេទ មេលប នរបស់រថយន្តនិងទទួលបន្របសិទធភព

 សន សំំៃចេ្របងខពស់។

្របពន័ធថមីកំ ំងដខ៏្ល ងំគឺែស្តងេចញពីសមតថភពរបស់ម៉សីុន
BLUE POWER

ISUZU INSIGHT  គឺជបេចចកវទិយដឆ៏្ល តៃវកនុងករគណន និងវភិគពីឥរយិបថ
ៃនអនកេបកបរេដមបជួីយឱយអនកេបកបរេរៀនព្រងឹងនិងបេងកនជំនញៃនករេបកបរ
េ យេ យពួកគតដឹ់ងយល់ចបស់ពីសក្ត នុពលៃនកំ ំងរថយន្ត និងក្រមតិ
សន សំំៃចេ្របង មរយៈទិនននយ័ៃនករេ្រប្របស់រថយន្តជកែ់ស្តង។

សមតថភពខពស់  កំ ំងខ្ល ងំ…្របពន័ធេជងេ្រកមកំរតិស្តង់ រពិភពេ កផ្តល់ទំនុកចិត្តខពស់ដល់អនក
េ្រប្របស់ជំុវញិពិភពេ កមនិថផ្លូវទី្រកុង ឬជនបទ។   រថយន្ត ISUZU ចេ្រប្របស់បន្រគប់ ថ ន
ភពផ្លូវ ្របកបេ យលំនឹង និង ផសុកភព។ ្របពន័ធេជងេ្រកម i-GRIP ្រតូវបនរចនេឡងែបប
ថមយ៉ីងពិេសស  ែដលបង្ហ ញពីគំ តដធំ៏ពីកងមុ់ខេទកងេ់្រកយេដមបធីនចេំពះទំងនផ់ទុកអតិបរមិ 
សម្រសបេទនឹងទំហំរថយន្តទងំមូល។ ទងំអស់េនះេធ្វឲយរថយន្តមនលំនឹងជបជ់មយួផ្លូវបនល្អ 
ែដល ចេបកបរបន្រគប់ ថ នភពផ្លូវ។

• ទី ងំតួម៉សីុនែបងែចងទមងនប់នល្អ
• ្របពន័ធេជងេ្រកមែផនកខងមុខមនលកខណៈរងឹម ំDOUBLE WISHBONE ជមយួ្របពន័ធរុស័ឺរ COIL-SPRING
• ្របពន័ធជេនទ សខងេ្រកយែវងេធ្វឲយករេបកបរកនែ់តមនផសុកភពនិង្រគប្់រគងលំនឹងេលដងផ្លូវបនល្អ

ផ្តល់េ យរថយន្តមនសមតថភព្រគប្់រគងលំនឹងដអ៏ ច រយ!i-GRIP Platform

ម៉សីុនម៉សូ៊ត ម៉សីុនម៉សូ៊ត ISUZU Ddi 3.0 VGS TURBO ផ្តល់នូវកំ ំង 163 េសះISUZU Ddi 3.0 VGS TURBO ផ្តល់នូវកំ ំង 163 េសះេសមនឹង 3,200 ជំុេសមនឹង 3,200 ជំុ/នទី/នទី

និងកំ ំងថគ 380ញូ៉តុន-ែម្៉រត េសមនិង 1,800-2,200 ជំុ/នទី

ម៉សីុនម៉សូ៊ត ម៉សីុនម៉សូ៊ត ISUZU Ddi 2.5 VGS TURBO ផ្តល់នូវកំ ំង 136 េសះISUZU Ddi 2.5 VGS TURBO ផ្តល់នូវកំ ំង 136 េសះេសមនឹង 3,400 ជំុេសមនឹង 3,400 ជំុ/នទី/នទី

និងកំ ំងថគ 320ញូ៉តុន-ែម្៉រត េសមនិង 1,800-2,800 ជំុ/នទី



SAFETY

SEAT MATERIALS

INFINITE SAFETY & DURABILITY ផ្តល់ទំនុកចិត្ត ស្តង់ រសុវតិថភពខពស់ ធនរ់ងឹមជំងេគេបេធៀបេទនឹងរថយន្តដៃទ

DURABILITY ភពធនរ់ងឹមេំលស្តង់ ររបស់ ISUZU េធ្វឲយេ កអនកកតប់នថយករចំ យ ងយ្រសួលកនុងករែថទ ំេ្រប្របស់បនយូរ និងមនតំៃលខពស់។ 

• េ្រគងែដកតួរថយន្តរចនថមីកនែ់តរងឹម ំនិងករពរែ្រជះ
• កសីុ់ធំស្រមបប់ែនថមភពធនរ់ងឹមំ
 • កមែដក និង ្រច ៉ កេ់ធ្វេ យចំ យតិចេលករែថទរំហូតដល់មយួ យុកលៃនម៉សីុន
• សីុ ងំម៉សីុនែបប MELT-IN LINER ែដលជបេចចកវទិយឈនមុខេគរបស់ ISUZU  មនលកខណៈ
  រងឹម ំទបលំ់នឹងបនល្អែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េ យអនកេ្រប្របស់ទូទងំពិភពេ ក

• ្របពន័ធ BUILT-IN OIL COOLER េនកនុងសីុ ងំជួយកតប់នថយសីតុណ្ហ ភពភពេ្របង 
 បែនថមភពរអិល និងកតប់នថយកំេ ម៉សីុនបនយ៉ងល្អ
• សីុ ងំ្រតូវបនផលិតពីវតថុធតុេដមយ៉ងពិេសសេ យបេញចញខយល់េក្ត ស្រមប់
 ដំេណ រករេ្របងម៉សីុន
• ROLLER ROCKER ARM រចនេឡងេដមបកីតប់នថយសំណឹកេនកនុងម៉សីុន

NETWORK ទំនុកចិត្តខពស់កនុងបទពិេ ធនជ៏មច ស់រថយន្ត ISUZU

• ករធនរយៈេពល 3ឆន  ំឬ 100,000 គឺឡូែម្៉រត
• មជឈមណ្ឌ លែថទ ំនិងជួសជុលស្តង់ ររបស់ ISUZU
• បុគគលិក និងអនកឯកេទសខងជួសជុលទងំអស់្រតូវបន
 បណ្តុ ះប ្ត លេ យស្តង់ រ ISUZU
• េ្រគ ងបន្ល ស់ ្រគប្់រគន ់និងេស ជួសជុល្រតូវបនេ្រត មរចួជេ្រសច

ភពល្អឥតេខច ះរបស់ ISUZU D-MAX BLUE POWER
ជមយួ បទ ្ឋ នពី ្រទី េផដ អីុសូ៊ហ៊ ូ េនកនុង្របេទសកមពុជ
និង វដូចជ៖

INFINITE LINEUP

COLOURS
Cosmic Black mica Venetian Red mica 

Ash Beige met.  Splash White Tundra Green mica 

Fjord Blue met.

Obsidian Gray mica 

Nautilus Blue mica 

Titanium Silver met. 

របកគំេហញថមីែដលេឆ្លយតបេទនឹងកររស់េន្រគបែ់បបបទរបស់មនុស សមយ័ថមី

ឧបករណ៍ស្តង់ រ ចមនភពខុសគន េទ ម្របេភទរថយន្ត សូមទំនកទំ់នងែផនកលកស់្រមបព់ត័ម៌នលំអិតបែនថម

• េពងសុវតិថភពចំនួន 2 និងែខ ្រក ៉ តសុ់វតិថភព ចកំណត់ មករចងប់ន
• ៃផទខងកនុងកប៊នីរថយន្តទងំមូលផលិតពីែដកែថបស្វិតរងឹមបំំផុតសំ បក់រពរ
 ករបះ៉ទងគិច
• ៃដចងកូត ចកចេ់ឡងចុះបន

្របពន័ធសុវតថិភពករពរេនេពលមនេ្រគះថន ក់PASSIVE SAFETY 

• ថមី! HDC (Hill Descent Control) ្របពន័ធ្រគប្់រគងេលប នេនេពលចុះចំេ ត
• ថមី! HSA (Hill Start Assist) ្របពន័ធជំនួយេនេពលេឡងចំេ ត
• ថមី! ESC (Electronic Stability Control) ្របពន័ធ្រគប្់រគងលំនឹងរថយន្ត
• ថមី! TCS (Traction Control System) ្របពន័ធ្រគប្់រគងទំនញរថយន្ត
• ថមី! Multifunctional Daylight ែបប Built- in រចនថមី ជេភ្លងសងខងេនេពលៃថង
 និងជពន្លឺេភ្លងបំភ្លេឺនេពលយប ់បែនថមនូវភពភ្លចឺបស់ដល់អនករមួដំេណ រ
• ថមី! Whiplash Protection Seat ្របពន័ធេកអីសុវតថិភព ករពរករបកក់ េពលជួបេ្រគះថន ក់
• ្របពន័ធ្រ ំ្វ ងសុវតិថភព ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM) ករពរករជបគ់ងំ
 របស់កងទ់ងំ 4 ៃនរថយន្តែបប 4-CHANNEL 4-SENSOR
• ្របពន័ធ្រ ្វ ងំេអឡិច្រតូនិច EBD (ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION) 
 បញជូ នពត័ម៌ននិងកំ ំងេ យស្វ័យ្របវត្តិេពលរថយន្តមនឧបសគគេនខងមុខ
• ្របពន័ធជំនួយ្រ ំ្វ ង BA (BRAKE ASSIST) ជួយកតប់នថយករជន្់រ ្វ ងំពីចំងយកនុង ថ នភពបនទ ន់
• ភជ បជ់មយួកេម ៉ខងេ្រកយស្រមួលដល់ករចូលចតនិងបេចចកវទិយ LANE GUIDE ជួយេ យេមលផ្លូវបនចបស់ល្អ

្របពន័ធសុវតថិភពករពរមុនេពលមនេ្រគះថន ក់ACTIVE SAFETY

WITH HSA

WITHOUT
HSA

WITHOUT
HDC

WITH HDC

HSA/HDC AVALIABLE WITH ESC ONLY

WITH

WITHOUT

Fabric Seat (High-Grade) 

Whiplash Protection Seat

Leather Seat 
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023 950 084
ទល់មុខអាកាសយានដានអន្តរជាតិភំ្នពញ

កុមហ៊ុន ខ (ខមបូឌា)កុមហ៊ុន ខ (ខមបូឌា)


