NPR
Isuzu NPR her yolda, her koþulda güvenle gidebilmeniz için geliþtirildi! Gürültüyü ve sarsýntýyý azaltan
çapraz amortisör sistemine sahip NPRnin 4HF 1 motoru Isuzu teknolojisinin çevreye ve insana
saygýsýnýn kanýtý. Kabini, sunduðu konfor ve kaliteli tasarýmýyla adeta bir kral dairesi Elektrik kumandalý
camlar, yükseklik ayarlý hidrolik direksiyon, 2 yönlü tavandan havalandýrma sistemi, merkezi kilit, tavan
rafý, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), yüke göre fren daðýlýmý (LSPV) ve güçlendirilmiþ hidrolik takviyeli
freni ile Isuzu NPR, tam da hayal ettiðiniz gibi!
7.5 TON

120 HP ABS

NQR
Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü ABS (Anti Blokaj
Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),
yüksek kapasiteli yakýt deposu, 850 mm geniþliðindeki düz paralel þasisi ve 6 ileri 1 geri vitesiyle
mükemmel sürüþ konforu sunuyor. NQR, sürücü kabiniyle de benzersiz Ýç donanýmý her türlü konfora
sahip: 2 yönlü tavandan havalandýrma sistemi Elektrik kumandalý camlar Yükseklik ayarlý hidrolik
direksiyon
Merkezi kilit sistemi ve tavan rafý, hepsi Isuzu NQRda!

7.5 TON

146 HP TURBO ABS HBB LSPV

NQR 3D
Isuzunun üçüncü dingiliyle yüke, gücüyle yollara meydan okuyan kamyonu NQR 3D yenilendi.
Ýyileþtirilen þanzýmanýyla artýk çok daha iyi çekiþ yeteneði, az yakýt sarfiyatý, sürüþ sýrasýnda daha az
gürültü ve daha çok dayanýklýlýk saðlýyor. LSV (yüke göre otomatik fren ayarlama sistemi), çift devreli
tam havalý fren sistemi, otomatik fren balata ayarý, ABS ve ASRyle NQR 3Dde fren sistemi daha da
geliþtirildi ve sürüþ güvenliði kusursuzlaþtý. Yeni NQR 3D en zor yollara, en aðýr yüklere ve en kazançlý
günlere hazýr.

12.1 TON 146 HP TURBO ABS ASR
TAM HAVALI FREN SÝSTEMÝ LSV
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NKR
Isuzu NKR þehir içi kullanýmýnda rahatlýk sunuyor. Üstün motor teknolojisi, LSPV (Yüke Göre Otomatik
Fren Ayarlama Sistemi) ve otomatik fren balata ayarý sayesinde þimdi daha güçlü, daha güvenli. Merkezi
kilit sistemi, elektrik kumandalý far seviyesi ayarý ise sunduðu konforun simgesi. Kýsacasý NKR; kývraklýðý,
çevikliði ve yenilenen özellikleriyle sýnýfýnýn öncüsü.

3.5 TON 80 HP LSPV

NKR WIDE
Isuzu NKR-Wide, güçlü motoru ve geniþ kasa ölçüleriyle Türkiyenin yükünü taþýyor! Yüksek manevra
yeteneðiyle dar yollarda, sokak aralarýnda bile benzersiz sürüþ kolaylýðý saðlýyor. NKR-Wideýn 4 HF 1
Motoru (egzoz gaz emisyonlarýndaki düþüklüðü ve sessiz çalýþmasý) Isuzu teknolojisinin çevreye ve
insana saygýsýnýn kanýtý. LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi) ve otomatik fren balata
ayarý sürücüsüne güven veriyor. Çapraz amortisör sistemi sürücü kabinindeki gürültüyü azaltýyor,
sarsýntýyý engelliyor. Günün her saatinde þehir içi trafiðine çýkabilen NKR-Wide, hem gücüyle hem
konforuyla sürücülerin gözdesi.
3.5 TON 100 HP LSPV

NKR LOW
Isuzu NKR-Low büyük kargo hacmi ve gücüyle daha fazla yük taþýyor, daha çok kazandýrýyor. Alçak
þasisi yüklemede ve boþaltmada kolaylýk saðlýyor. Mükemmel manevra yeteneðiyle en dar sokaklara
kolayca giriyor. Yenilenen arka tahvil oraný daha iyi çekiþ gücü saðlýyor. Arka küçük çift tekeri, LSPV
(Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi) ve otomatik fren balata ayarýyla hem sürüþ konforu hem
güvenlik saðlayan NKR-Low, çok çalýþýyor, az harcýyor; yakýttan tasarruf saðlýyor. 2 yýl sýnýrsýz kilometre
garantisi ve her zamanki Isuzu saðlamlýðýna sahip, NKR-Lowa hayran kalacaksýnýz!
3.5 TON 80 HP LSPV
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DMAX 4x4
Isuzu D-Max 4x4 çift kabin pick-up, Türkiye yollarýnda Isuzunun 90 yýlý aþkýn mühendislik birikiminin
ürünü bu 5. nesil pick-uplar, güce sahip olmanýn gururunu yaþatmak için tasarlandýlar. 130 HP
gücündeki Isuzu D-Maxi ister iþiniz, ister ailenizi gezdirmek, ister hobilerinizi gerçekleþtirmek için
kullanýn, teknolojisine, kalitesine ve saðlamlýðýna hayran kalacaksýnýz.

3.0 LÝTRE TDI MOTOR, 130 HP MOTOR GÜCÜ

DMAX 4x2
Isuzu D-Max 4x2 çift ve tek kabinli pick-up, Türkiye yollarýnda Bu 5. nesil pick-uplar, Isuzunun
90 yýlý aþkýn mühendislik birikiminin bir ürünü. 2.5 litre TDI motor ve 100 HP motor, güçlü bir birliktelik
sunuyor. Immobilizer, multireflektörlü halojen farlar ve sürücü hava yastýðý gibi özelliklerle donatýlan
Isuzu D-Max 4x2, size mükemmel konfor ve güvenlik saðlýyor. Bütün bu özelliklere sahip Isuzu DMaxin teknolojisine, kalitesine ve saðlamlýðýna hayran kalacaksýnýz.

2.5 LÝTRE TDI MOTOR, 100 HP MOTOR GÜCÜ
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Turkuaz
Gücü, konforu, ekonomisi ve dayanýklýlýðýyla tanýdýðýnýz Turkuaz yenilendi. Yeni Turkuaz, kaptan þoföre
ve yolculara þimdi daha fazlasýný sunuyor. Taze hava giriþli klima ve kapasitesi artýrýlmýþ yakýt deposu.
Daha büyük lastikler. Çift devreli ve hava takviyeli fren sistemi, otomatik fren balata ayarý, ABS ve ASR
ile geliþtirilmiþ fren sistemi. Tamamen yenilenen sürücü konsolu, ön ve arka aydýnlatma grubu ile ön
panjur. Ve daha pek çok yeni özelliðiyle Turkuaz yollarda.
146 HP TURBO ABS ASR
TAM HAVALI FREN SÝSTEMÝ

Royal
Yolculuklarýn vazgeçilmezi olan Royal, yenilendi. Güçlü motoru ve yolculuklarda þoföre, yolculara
sunduðu konforuyla tanýnan Royal, yenilenen fren sistemleri sayesinde artýk çok daha güvenli. Tam
havalý, çift devreli fren sistemi, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSV, hava takviyeli imdat freni ve
otomatik fren balata ayarý bunlardan sadece birkaçý. Kýsacasý Isuzu Royal mükemmel yolculuklar ve
üstün sürüþ keyfi yaþatmak için geliþtirildi.
120 HP ABS LSV
TAM HAVALI FREN SÝSTEMÝ

Classic
Isuzunun yolcularýna konfor, sürücüsüne güven sunan modern tasarýmlý Classic Serisi, yenilenen
þanzýman ve fren sistemiyle þimdi çok daha güvenli. Tam havalý, çift devreli fren sistemi, ABS (Anti
Blokaj Fren Sistemi), LSV Classic Serisindeki yeniliklerden sadece birkaçý Classic 27 ve Classic 23
modellerine sahip Isuzu, her yolda ve her koþulda üstün performansýyla her zaman yanýnýzda.
120 HP ABS LSV
TAM HAVALI FREN SÝSTEMÝ

Urban
Hem daha güçlü, hem daha ekonomik. Tam havalý çift devreli fren sistemi, ABS (Anti Blokaj Fren
Sistemi) ve LSV ile þimdi daha da güvenli. 120 beygir gücünde motoru, toplu yolcu taþýma amaçlý
geniþ iç hacmiyle Isuzu Urban artýk yollarda.
120 HP ABS LSV
TAM HAVALI FREN SÝSTEMÝ
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Dünya
Þampiyonu
Isuzunun
Türkiyedeki
dev yatýrýmý:

Þampiyon Fabrikasý
Isuzu, Türkiyede ilk defa 20 yýl önce üretildi. Türk-Japon ortaklýðýnda o dönemin en büyük eseri
olan ýsuzu, kýsa sürede dev adýmlarla büyüdü. Dünyanýn bir numaralý markasý, Türkiyenin þampiyonu
oldu.
Anadolu Isuzu hedeflerini ve yatýrýmlarýný her gün biraz daha büyüttü. Isuzunun Gebze Þekerpýnarda
2 Temmuz 1999da hizmete açýlan 230.000 m2 açýk, 78.500 m2 kapalý alanda faaliyet gösteren
Þampiyon Fabrikasý 50 milyon dolarlýk dev bir yatýrýmýn ürünü.
38.400 m2 kapalý alan üzerine kurulu Anadolu Isuzu Kamyon Fabrikasý preshane, kabin ve þasi
imalat, boyahane, montaj hatlarý, ofisler ve ambarlarý içinde bulunduruyor.
Anadolu Isuzu Midibüs Fabrikasý ise 23.000 m2 kapalý alan üzerine kurulu olup kabin imalat,
montaj, trim ve boyahane bölümlerinden oluþuyor.
Mevcut yýllýk üretim kapasitesi 13.155 olan ve kamyon ve otobüs fabrikalarýndan oluþan yeni
tesislerinde bu rakam küçük bir tevsiatta 20.000 adet / yýlý bulacak.
Hafif ticari araçlar sektöründe her zaman en kaliteli marka olan Isuzu Japonyada da ABDde de,
Türkiyede de en ileri teknoloji ve en yüksek kalite standartlarýnda üretilmekte...

Nice yýllara, nice zaferlere Þampiyon!
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