
ISUZU D-MAX AKSESUAR BROŞÜRÜ



Orİjİnal aksesuarlarla 
Isuzu D-Max’İnİzİ kİşİselleştİrİn.



Port bagaj
Özel dizayn veya nikelaj boru tipi 

olarak üç farklı modeldeki port 
bagaj aksesuarından istediğinizi 

alarak Isuzu D-Max’inize 
daha sportif bir görünüm 

kazandırabilirsiniz.

Port Bagaj Siyah
387029848054

Port Bagaj Krom
387029849054

Port Bagaj Yeni Model Lux
387029850054



Basamak
Isuzu D-Max’inize biniş ve 

inişler artık daha rahat, 

kolay ve güvenli. Basamak 

yüzeyinde bulunan lazer 

kesimler adımınızı güvenli 

bir şekilde atmanıza 

yardımcı olur. Orijinal 

basamak D-Max’inize 

gözle görülür bir zenginlik 

kazandırır. 



Paslanmaz Basamak Tozluksuz (Boru Tipi) 76 mm

387029838054
Paslanmaz Basamak Tozluklu (Boru Tipi) 76 mm

387029839054

Alüminyum Siyah Noktalı
387029838054

V-Cross Tipi Basamak
387035239081

Alüminyum Siyah Newstar
387029839054

Arak Tampon Koruması
387029846054



Ayna Nikelajı
387028474081



nİkelaj KAPLAMA
Nikelaj görünümlü yan aynalar, kapı kolları, benzin deposu kapağı  

sayesinde D-Max’inizin daha gösterişli durmasını sağlayabilirsiniz. 

Üstelik aynalara teması söz konusu olan yaprak, dal ve küçük 

taş sıçramaları sonucunda oluşabilecek boya çizilmelerine de 

engel olmuş olursunuz. Nikelajın zengin görünümünü iç mekana 

taşımak isterseniz gösterge panelini de nikelajlı alabilirsiniz. 

Gösterge Paneli Nikelajı
387028475081

Kapı Kolu Elçek İç Nikelajı
387028470081

Kapı Kolu Elçek Nikelajı
387028469081

Yakıt Depo Kapağı Nikelajı
387028478081



Kasa kabİnlerİ 
D-Max’inize estetik bir görünüm 

kazandıran bu aksesuar, 

kasayı ister açık ister kapalı 

olarak kullanabilmenizi sağlar. 

Tek bir hareket ile kargo 

bölümünü kullanabilmenize 

imkan sağlayan bir üründür. 

Farklı  mevsim ve yağmur, kar 

gibi dış koşullara üstün direnç 

gösterir. Biçimli aerodinamik 

dizaynı sayesinde yakıt kullanım 

seviyesi %11’e varan tasarruf 

sağlar. 



Koruyucu; Arka Kasa
586760538180 - Metal Klips
586760538080 - Plastik Klips

Kabin; Arka Kasa Sürgülü
377775017154

Kasa Kapağı Spor Stili
387036937001

D-Box
586760574054



Stop Koruması
387028468081

Stop Lamba Koruması
387028477081

Kaput Koruması
387028463081

Far Koruması
387028467081



Korumalar
D-Max’inizin ön görünümünü 

değiştiren bu tasarım küçük taş 

parçaları gibi dış etkilerin kaputa 

zarar vermesini engeller. Suyu 

ve çamuru ön camdan uzak 

tutmak için aerodinamik şekilde 

biçimlendirilmiştir. Aracınıza 

sportif ve agresif görünüm 

kazandırır ve albenisini artırır. 



Roll bar
Yüksek kalitede poliüretan ve 

ortadaki çelik borudan oluşan 

bu aksesuarla Isuzu D-Max’inizi 

daha kaslı ve güçlü gösterebilir, 

aracınızı dışarıdan gelecek 

etkilere karşı koruyabilirsiniz. 

Çamurluk Kaplaması (Dodik)
387028465081

Aksesuar takımı
Aksesuar takımıyla D-Max’inizin sportif 
ve agresif görünümünü pekiştirir, 
aracınızın albenisini artırabilirsiniz. 

V-Cross Seti
387035000081

Rüzgarlık Takımı
387028464081



Roll Bar - Sport
387035240080 

Roll Bar - Double
387029845054

Roll Bar - Double
387029847054



Korugan
Yüksek kaliteli poliüretandan 

üretilen ve alt tarafında nikelaj 

boynuzlardan oluşan bu korugan, 

Isuzu D-Max’inize önden gelecek 

küçük hasarları en aza indirir. 

Orijinal korugan, TÜVTÜRK onayı 

alacak şekilde üretildi. 
Ön Korugan
387029844054

Ön  Korugan - Sis Farlı
387029843054

Ön  Korugan
387029841054

Ön  Korugan
387029842054



Alet Kutusu Concorde
387037743080

Çeki Demiri - TUV onaylı, E belgelidir.
387029853054

• Isuzu Motors Limited ve Anadolu Isuzu Otomotiv San.Tic.A.Ş araç özellik ve ekipmanlarında 
önceden uyarı yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

• ANT Sanayi ve Ticari Ürünler Paz.A.Ş aksesuarların özellik ve ekipmanlarında önceden uyarı 
yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

• Bu katalogta gösterilen veya bahsi geçen araç aksesuarlar ve ekipmanları yerel şartlar ve/veya 
yönetmeliklere uygun olmayabilir.

• Bu katalogta gösterilen veya bahsi geçen aksesuar ve ekipmanları kullanmak için ruhsata 
işletmek gerekebilir. Bu sebeple proje çizilmesi gerekebilir.

• Bu katalogdaki araç ve aksesuar renkleri gerçekte olduğundan farklı görünebilir veya boyasız 
olup boyatılması gerekebilir.

• Bu katalogta gösterilen bazı aksesuar ve ekipmanlar sadece katalog çekimi için kullanılmış olup, 
gerçek araç veya aksesuar üzerinde olmayabilir.

• Daha detaylı bilgi için size en yakın Isuzu Yetkili Servis ve Yedej Parça Bayisi’ne başvurunuz.

Ağırlık
387029854054



AIOS A.Ş. önceden haber vermeksizin araçların teknik ve donanım özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Çağrı Merkezi: 444 4 ISZ (479) • d-max.com.tr          facebook.com/IsuzuDmaxTR         twitter.com/IsuzuDmaxTR


