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WSZECHSTRONNOŚĆ

Wybierając Isuzu, wybierasz pojazd wszechstronny,
odpowiedni do wielu zastosowań i stworzony do ciężkiej
pracy. Teraz gama podwozi 3,5 t DMC spełni nawet najwyższe
oczekiwania. Od modeli z pojedynczymi lub podwójnymi
kołami tylnej osi, przednim zawieszeniem niezależnym lub
opartym na resorach piórowych , aż po modele z podwójną
kabiną załogową 6 lub 7-miejscową. Nie obawiaj się –
wszystko, czego potrzebujesz, jest już w naszej gamie!
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WyjĄtkowa łatwoŚĆ
obsługi
By maksymalnie ułatwić dostęp dla kierowcy,
kabina została wyposażona w szereg elementów
dopracowanych i zaprojektowanych w oparciu o
wieloletnie doświadczenie inżynierów Isuzu:
• duże, pionowo umieszczone klamki zewnętrzne,
pozwalające na otwieranie drzwi nawet w grubych
rękawicach roboczych;

• drzwi otwierane pod kątem 90° oraz dodatkowe
uchwyty na słupku A, pozwalające na łatwe zajęcie
miejsca w kabinie;

WERSJA HEAVY
Jeśli musisz pogodzić zwinność i manewrowość
standardowej kabiny ze zdolnością do ciężkiej
pracy w różnych warunkach (np. częste ruszanie i
hamowanie z pełnym załadunkiem), Isuzu stworzyło

• stopień kabiny ukryty w obrysie nadwozia, co
sprawia, że nie ulega on zabrudzeniu.
idealną wersję: M21 HEAVY ze wzmocnioną tylną osią
wykona każde zadanie, jakiego oczekujesz, wdrażając
w życie typowe dla japońskiej myśli technicznej
priorytety solidności i niezawodności.

CIASNE PRZESTRZENIE
Ciasne zaułki miasta nie sprawiają kłopotu pojazdom
Isuzu. Umieszczenie kabiny nad silnikiem i niezwykły kąt
skrętu kół sprawiają, że średnica zawracania jest jedną
z najmniejszych na rynku - tylko 9.0 m* dla modelu
z przednim zawieszeniem niezależnym (wersja M21
Adaptor z rozstawem osi 2480 mm).
Szeroki wybór wariantów nadwoziowych jest silną
stroną naszych pojazdów. Wynika to z różnych
dostępnych szerokości nadwozia (i dostosowanych do
nich długości ramion lusterek bocznych) oraz możliwości
zainstalowania np. żurawi hydraulicznych, na co pozwala
wysoki dopuszczalny nacisk na przednią oś, wynoszący
aż 2100 kg (pod warunkiem użycia opon o właściwym
indeksie nośności).
*Średnica zawracania liczona “od krawężnika do krawężnika”
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Z ISUZU NA DRODZE

Dystrybucja na krótkich i średnich dystansach to
naturalne środowisko Isuzu: Zredukowanie zużycia
paliwa (o 4.5% w stosunku do poprzedniego modelu)
oraz brak konieczności stosowania AdBlue® pozwoliło
na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji.
Co więcej, podniesiono także legendarną trwałość i
niezawodność silnika. Metoda indukcyjnego utwardzania
gładzi cylindrowych sprawia, że żywotność jednostki
napędowej jest wyjątkowo długa.

SILNIK
EURO 6b

NO
AdBlue®

Nowy silnik RZ4E-TC Euro 6b, w który wyposażone są
wszystkie pojazdy z gamy M21, posiada innowacyjny
system oczyszczania spalin. Jest to kombinacja filtra
DPD stosowanego w pojazdach Serii N od roku 2007
z nowym katalitycznym konwerterem (LNT: Lean NOx
Trap), redukującym emisję tlenków azotu.

wpłynęło korzystnie na wydajność pracy filtra DPD.
To nie koniec dobrych wiadomości - system ten nie
wymaga czynności obsługowych!
Nowa jednostka 1,9 l (RZ4E-TC) łączy innowacyjną
technikę z ogromnym doświadczeniem Isuzu w dziedzinie
budowy silników.

Projektując ten zupełnie nowy i innowacyjny silnik,
japoński producent uczynił wielki krok do przodu.

Zastosowano w nim nowy system hydraulicznej regulacji
luzów zaworowych (HVLA) i nową sprężarkę o zmiennej
geometrii łopatek o wysokiej wydajności i niezawodności.
Pozostałe zalety silnika: zmodyfikowany w celu
podniesienia niezawodności system rozrządu sterowany
łańcuchem, oraz indukcyjnie utwardzane gładzie cylindrów
sprawiające, że silnik Isuzu nie wykazuje oznak zużycia
nawet po przebiegu kilkuset tysięcy kilometrów.

Zmniejszenie masy i zredukowanie kosztów eksploatacji
poprzez wyeliminowanie systemu wtrysku AdBlue® to
tylko jedna z ogromnych zalet nowej konstrukcji. Inną
cechą wartą podkreślenia jest fakt, że przekonstruowanie
i zmiana położenia systemu redukcji tlenków azotu

SKRZYNIE BIEGÓW
Skrzynia
manualna
Nowa, 6-biegowa skrzynia manualna zastosowana w pojeździe M21 została
zaprojektowana od początku z myślą o idealnej współpracy z nowym silnikiem.
By poprawić płynność ruszania w trudnych warunkach, zredukowano przełożenie
pierwszego biegu.

Skrzynia
zautomatyzowana NEES II
Przykład najnowszej technologii wynikającej z wieloletniego doświadczenia
producenta. Doskonała do zastosowań w ulicznych korkach, niezastąpiona dla
pojazdów poruszających się w systemie start-stop. Wyeliminowanie tradycyjnego
sprzęgła mechanicznego (element podlegający najczęstszemu zużyciu w systemie
jazdy start-stop) i zastąpienie go konwerterem momentu obrotowego stanowi
największą zaletę tego rozwiązania. Zautomatyzowana skrzynia biegów jest
połączeniem zalet skrzyni manualnej (siła i niezawodność) z najlepszymi cechami
skrzyni automatycznej (łatwość obsługi i niskie koszty eksploatacji).
Kierowca może wybierać pomiędzy trybem jazdy w pełni automatycznym a trybem
sekwencyjnej zmiany przełożeń (przesunięcie dźwigni zmiany biegów w prawo
pozwala kierowcy wybierać określone przełożenia).
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KABINY DO RÓ ŻNYCH ZASTOSOWAŃ
Kabina standardowa

Kabina szeroka

Kabina podwójna

• M21 Single Tire
• M21 Ground
• M21 Spring
• M21 Heavy
• M21 Adaptor

• M21 Large

• M21 Double Cab (6 miejsc)
• M21 Large Double Cab (7 miejsc)

Kabina standardowa

1815

Kabina Szeroka

2040

Kabina podwójna
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ISUZU

OCHRONA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO

Pojazdy ISUZU M21 są wyposażone w filtr DPD (Diesel Particulate
Defuser) służący do usuwania cząstek stałych z gazów spalinowych i
katalizator LNT (Lean NOx Trap) w celu zmniejszenia emisji tlenków
azotu. Te dwa składniki spalin są czynnikami szkodliwymi dla człowieka i
zanieczyszczającymi środowisko naturalne.
Ograniczenie ich emisji jest narzucone poprzez najnowsze przepisy i
regulacje zgodne z normą Euro 6b.

Automatyczna regeneracja filtra DPD

Regeneracja filtra DPD przebiega w pełni automatycznie podczas jazdy
samochodem.
Proces regeneracji sygnalizowany jest za pomocą zielonego wskaźnika na
wyświetlaczu pokładowym.

Manualna regeneracja filtra DPD

W określonych warunkach eksploatacji pojazdu (jazda na krótkim
dystansie, długa jazda z bardzo niską prędkością) na wyświetlaczu
pokładowym może pojawić się sygnalizacja w kolorze pomarańczowym,
oznaczająca konieczność wykonania manualnej regeneracji filtra DPD.
Należy wówczas zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, włączyć
hamulec postojowy, przesunąć dźwignię zmiany biegów w pozycję N a
następnie nacisnąć przycisk DPD na desce rozdzielczej.
Proces manualnej regeneracji sygnalizowany jest za pomocą
pomarańczowego wskaźnika na wyświetlaczu pokładowym.
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ERGONOMICZNE
FOTELE
Wszystkie pojazdy gamy M21 (z wyjątkiem modeli z kabiną
podwójną) wyposażone są w elastyczne zawieszenie fotela
kierowcy w celu podniesienia komfortu jazdy.
Regulacja twardości zawieszenia w zależności od wagi kierowcy
(do 130 kg) odbywa się za pomocą pokrętła pod fotelem.
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BezpieczeŃstwo bierne
System SRS z poduszką powietrzną kierowcy
Jest to standardowe wyposażenie wszystkich modeli M21
(z wyjątkiem modelu GROUND). System jest aktywowany
przy zderzeniach czołowych w celu ochrony kierowcy przed
obrażeniami.
Pasy bezpieczeństwa z systemem napinaczy
W przypadku kolizji napinacze zwiększają napięcie pasów, co
zmniejsza ryzyko obrażeń osoby zajmującej fotel.

Ochrona kolan
Wewnętrzne struktury kabiny zaprojektowano tak, aby w
przypadku kolizji chronić nogi osób siedzących z przodu.

Podwozie i kabina
Struktura kabiny i ramy pojazdu chroni pasażerów w przypadku
kolizji.

Stopień wejściowy oraz kąt otwarcia drzwi 90 stopni.
Standard dla wszystkich modeli M21.

• System poduszek powietrznych SRS nie zostanie aktywowany, dopóki siła uderzenia nie przekroczy
określonego poziomu lub jeśli uderzenie nastąpi z tyłu lub z boku, a także w przypadku przewrócenia
się pojazdu lub kolizji po uprzedniej aktywacji poduszek.
• System poduszek powietrznych SRS jest elementem uzupełniającym dla pasów bezpieczeństwa i nie
gwarantuje pełnej ochrony, jeśli kierowca lub pasażer nie zapiął pasów bezpieczeństwa.
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Impianto frenante con ABS e EBD
Il sistema ABS previene il bloccaggio delle ruote in
frenata, l'EBD (Electronic Brake Distribution ) modula la
potenza frenante in funzione delle condizioni di carico
preve-nendo il bloccaggio delle ruote anche in condizioni si
strada scivolosa.

ISUZU

BezpieczeŃstwo aktywne

Sicurezza attiva
Gwarancja doskonałej widoczności:

Massima visibilità garantita
• Wydajne przednie reflektory halogenowe,
• Proiettore alogeno multiriflettore
• Światła do jazdy dziennej, stale włączone podczas jazdy,
• Luci Diurne, accese quando tutte le luci sono spente
• Przednie i tylne lampy przeciwmgielne w standardzie.
• Fendinebbia anteriori e posteriori di serie

Hamulce
tarczowe
na przedniej i tylnej osi
Dischi
freni anteriori
e posteriori
Mocne
i
odporne
na grazie
przegrzewanie
hamulce
dzięki wenFrenata potente e sicura
a dischi freno
autoventilati
tylowanym
tarczom
o
średnicy
do
293
mm
i
grubości
fino a 310 mm di diametro e spessore fino a 42 mm. Ildo 40
mm. del
Kształt
został zoptymalizowany
kątem szybkiedesign
discotarcz
è ottimizzato
per disperdere il pod
calore.
go odprowadzania ciepła.

Impianto
con z
ABS
e EBD
Systemfrenante
hamulcowy
ABS
I EBD
Il sistema
ABS koła
previene
il bloccaggio
dellewruote
in hamowania.
ABS chroni
przed
zablokowaniem
czasie
frenata,
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Brake
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)
modula
la
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in
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Controllo di stabilita' elettronico ESC
Di serie su tutta la gamma. Il sistema ESC (Electronic
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Controllo
stabilita' elettronico
ESC
Systemdistabilizacji
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Di Standardowy
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ESC (Electronic
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control)
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della traiettoria
Stability
Control)
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ideale
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podsterowności
chroni del
przed obróceniem
veicolo,
in situazioni di sottosterzo, sovrasterzo o
się pojazdu.
ribaltamento.

System kontroli trakcji ASR

Sistema antipattinamento ASR
Standardowy dla wszystkich modeli. ASR (Anti-Slip Regulation)
Di serie su tutta la gamma, l'ASR (Anti-Slip Regulation) evita il
zapobiega poślizgowi
kół motrici
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nawierzchniach
o
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su
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come
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o zwiększonym
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neve, ghiaccio.
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del
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Maggiore
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(Power sicurezza
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il nuovo
sistema
PAB
(Power
Assistant
Brake).
In hamulcowego,
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a •
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ed
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Systemy ABS i ESC nie zwalniają kierowcy od obowiązku
provvede ad innalzare la pressione nel circuito frenante
zachowania najwyższej ostrożności w czasie kierowania
garantendo la massima potenza frenante.

pojazdem.

• Benchè l’ABS e l'ESC aiutino il conducente e aumentino la sicurezza, esso
non può compensare una condotta di guida irresponsabile.

• Wszelkie systemy bezpieczeństwa nie zwalniają kierowcy od obowiązku zachowania najwyższej
ostrożności w czasie kierowania pojazdem.
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WNĘTRZE
KABINY

Charakterystyczny styl ISUZU widoczny jest także
wewnątrz kabiny. Wszystkie detale zaprojektowane są
z dbałością o jak największą trwałość i niezawodność.
Nowoczesne rozwiązania to m.in. 2-dinowe radio
z systemem nawigacji, montowane opcjonalnie na
życzenie klienta i podnoszące komfort podróżowania
na dalekich trasach.
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EURO 6b

PodnoŚniki koszowe

Kontenery

Izotermy

wersje:

heavy
spring
adaptor

NADWOZIA

ground
Żurawie

Skrzynie ładunkowe

large
double cab
single tire
large double cab

Pomoce drogowe

Hakowce

Śmieciarki

service more than
120 countries
in the world always
at your disposal
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Aby uzyskać więcej informacji:
ISUZU MOTORS LIMITED
www.isuzu.it
www.isuzu.fr
www.isuzu.ch
www.isuzu.es
www.isuzuromania.com.ro
www.isuzutrucks.cz
www.isuzutrucks.sk
www.isuzutrucks.pl
www.isuzu.hu
Isuzu zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia bez uprzedniego
powiadomienia. Dane techniczne i wyposażenie prezentowane w powyższej
broszurze mogą ulec zmianie ze względu na lokalne normy prawne. W celu
zasięgnięcia szczegółowych informacji o pojazdach i ewentualnych zmianach
skontaktuj się ze swoim dealerem ISUZU.
Uwaga ! Rzeczywiste kolory nadwozi mogą różnić się nieznacznie od kolorów na
zdjęciach zamieszczonych w tym katalogu.

EURO 6b

Isuzu Trucks Polska rekomenduje:

