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     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 

N60 B, 4X2, A/C Мануелен менувач (MT6) 26.231 EUR / 1.621.075 ден 22.230 EUR  

N60 B, 4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 28.853 EUR / 1.783.115 ден 24.452 EUR  

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

OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ ЦЕНА БЕЗ ДДВ 

N60 B, 4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 30.061 ЕUR / 1.857.769 ден 25.476 ЕUR  

N60 B, 4X4, A/C Aвтоматски менувач (AT6) 31.207 EUR / 1.928.592 ден 26.447 EUR  

N60 BB, 4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 31.430 ЕUR / 1.942.374 ден 26.636 ЕUR  

N60 BB, 4X4, A/C Aвтоматски менувач (AT6) 32.781 EUR / 2.025.865 ден 27.781 EUR  

N60 F, 4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 34.014 ЕUR / 2.102.065 ден 28.826 ЕUR  

N60 FF, 4X4, A/C Aвтоматски менувач (AT6) 35.365 EUR / 2.185.557 ден 29.971 EUR  

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

OПРЕМЕНОСТ МЕНУВАЧ ЦЕНА СО ДДВ ЦЕНА БЕЗ ДДВ 

N60 B, 4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 31.574 EUR / 1.951.273 ден 26.758 EUR  

N60 B, 4X4, A/C Aвтоматски менувач (AT6) 32.730 EUR / 2.022.714 ден 27.738 EUR  

N60 BB, 4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 33.179 EUR / 2.050.462 ден 28.118 EUR  

N60 BB, 4X4, A/C Aвтоматски менувач (AT6) 34.443 EUR / 2.128.577 ден 29.189 EUR  

N60 F, 4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 35.186 EUR / 2.174.494 ден 29.819 EUR  

N60 F, 4X4, A/C Aвтоматски менувач (AT6) 36.264 EUR / 2.241.115 ден 30.733 EUR  

N60 FF, 4X4, A/C Мануелен менувач (MT6) 36.375 EUR / 2.247.975 ден 30.827 EUR  

N60 FF, 4X4, A/C Aвтоматски менувач (AT6) 37.490 EUR / 2.316.882 ден 31.772 EUR  
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СТАНДАРДНА ОПРЕМА 

B BB F FF 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

 
Стaртување на возило без клуч 

(start&stop) 
Стaртување на возило без клуч 

(start&stop) 
Стaртување на возило без клуч 

(start&stop) 

Tемпомат (Cruise control) со 
команди на воланот 

Адаптивен темпомат (Cruise 
control) со команди на воланот 

Адаптивен темпомат (Cruise 
control) со команди на воланот 

Адаптивен темпомат (Cruise 
control) со команди на воланот 

Команди на волан Команди на волан Команди на волан Команди на волан 

Надворешни ретровизори со 
електришно подесување  и 

греење 

Надворешни ретровизори со 
електришно подесување  и 

греење 

Надворешни ретровизори со 
електришно подесување  и 

греење 

Надворешни ретровизори со 
електришно подесување  и 

греење 

Бришачи на предно сткло со 
сензори за дожд 

Бришачи на предно сткло со 
сензори за дожд 

Бришачи на предно сткло со 
сензори за дожд 

Бришачи на предно сткло со 
сензори за дожд 

Светла за магла назад Светла за магла назад Светла за магла назад Светла за магла назад 

Волан подесив по висина и 
длабочина 

Волан подесив по висина и 
длабочина 

Волан подесив по висина и 
длабочина 

Волан подесив по висина и 
длабочина 

Ограничувач на брзина            
(60-180km/h) 

Ограничувач на брзина            
(60-180km/h) 

Ограничувач на брзина            
(60-180km/h) 

Ограничувач на брзина            
(60-180km/h) 

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 

Клима уред мануелен Клима уред мануелен 
Лумбарна подршка на предно 

возачко седиште 
Лумбарна подршка на предно 

возачко седиште Лумбарна подршка на предно 
возачко седиште 

Лумбарна подршка на предно 
возачко седиште 

Мануелно подесување на 
предно седиште во 6 насоки 

Мануелно подесување на 
предно седиште во 6 насоки 

Мануелно подесување на 
предно седиште во 6 насоки 

Мануелно подесување на 
предно седиште во 6 насоки 

 Предни светла за магла 
BI-LED дневни предни светла и 

LED задни стоп светла 
BI-LED дневни предни светла и 

LED задни стоп светла 

 Блокада на заден диференцијал LED светла за магла напред LED светла за магла напред 

 Греење на предно седиште Двозонска клима уред Двозонска клима уред 

 Задни паркинг сензори 
Автоматско подесување на 

предно возачко седиште во 8 
насоки 

Автоматско подесување на 
предно возачко седиште во 8 

насоки 

  
Keyless entry System /  

Passive Entry System 

Keyless entry System /  

Passive Entry System 

  Предни и Задни паркинг сензори Предни и Задни паркинг сензори 

  Камера за враќање во рикверц Камера за враќање во рикверц 

   
Предни светла со автоматско 

подесување 

   
Внатрешен самозатемнувачки 

ретровизор 

КОМФОР 

 Keyless entry System Keyless entry System Keyless entry System 

А-pillar и B-pillar помош за 
поголема тракција 

А-pillar и B-pillar помош за 
поголема тракција 

А-pillar и B-pillar помош за 
поголема тракција 

А-pillar и B-pillar помош за 
поголема тракција 

mailto:isuzu@automakedonija.com.mk
mailto:prodazba@automakedonija.com.mk
mailto:automak@automakedonija.com.mk
http://www.automakedonija.com.mk/
http://www.isuzu.com.mk/


 

АУТОМАКЕДОНИЈА, Ул. Борис Трајковски, бр 21, тел. 02 3103 265, 3103 130 

isuzu@automakedonija.com.mk, prodazba@automakedonija.com.mk, automak@automakedonija.com.mk, 

www.automakedonija.com.mk, www.isuzu.com.mk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Follow me home-предни светла Follow me home-предни светла Follow me home-предни светла 

Автоматско гасење на светла Автоматско гасење на светла Автоматско гасење на светла Автоматско гасење на светла 

 

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, во боја, 

со трепкач и можност за 
собирање 

  Задни отвори за вентилација Задни отвори за вентилација 

  Welcome светло Welcome светло 

  
Автоматско заклучување на 

врати 
Автоматско заклучување на 

врати 

  Аларм систем Аларм систем 

БЕЗБЕДНОСТ 

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 

FCW предупредување на судир FCW предупредување на судир FCW предупредување на судир FCW предупредување на судир 

AEB Автономно итно споирање AEB Автономно итно споирање AEB Автономно итно споирање AEB Автономно итно споирање 

BSM предупредување на мртов 
агол 

BSM предупредување на мртов 
агол 

BSM предупредување на мртов 
агол 

BSM предупредување на мртов 
агол 

ESS предупредување за итно 
сопирање 

ESS предупредување за итно 
сопирање 

ESS предупредување за итно 
сопирање 

ESS предупредување за итно 
сопирање 

 
RCTA предупредуваер за 

возила при движење наназад 
  

TSR препознавање на 
сообраќајни знаци 

TSR препознавање на 
сообраќајни знаци 

TSR препознавање на 
сообраќајни знаци 

TSR препознавање на 
сообраќајни знаци 

MSL мануелен ограничувач на 
брзина 

MSL мануелен ограничувач на 
брзина 

MSL мануелен ограничувач на 
брзина 

MSL мануелен ограничувач на 
брзина 

ISL интелегентен ограничувач 
на брзина 

ISL интелегентен ограничувач 
на брзина 

ISL интелегентен ограничувач 
на брзина 

ISL интелегентен ограничувач 
на брзина 

TCS – Систем за контрола на 
тракцијата 

TCS – Систем за контрола на 
тракцијата 

TCS – Систем за контрола на 
тракцијата 

TCS – Систем за контрола на 
тракцијата 

LDWS Предупредување при 
напуштање на лента 

LDWS Предупредување при 
напуштање на лента 

LDWS Предупредување при 
напуштање на лента 

LDWS Предупредување при 
напуштање на лента 

LDP превенција при напуштање 
на лента 

LDP превенција при напуштање 
на лента 

LDP превенција при напуштање 
на лента 

LDP превенција при напуштање 
на лента 

ELK задржување во лента ELK задржување во лента ELK задржување во лента ELK задржување во лента 

Бришачи на предно сткло со 
сензори за дожд 

Бришачи на предно сткло со 
сензори за дожд 

Бришачи на предно сткло со 
сензори за дожд 

Бришачи на предно сткло со 
сензори за дожд 

Грејачи на задно стакло Грејачи на задно стакло Грејачи на задно стакло Грејачи на задно стакло 

SRS 8 Воздушни перничиња (за 
возач, совозач, странични и за 

глава) 

SRS 8 Воздушни перничиња (за 
возач, совозач, странични и за 

глава) 

SRS 8 Воздушни перничиња (за 
возач, совозач, странични и за 

глава) 

SRS 8 Воздушни перничиња (за 
возач, совозач, странични и за 

глава) 

Автоматски светла и автоматско 
долго светло 

Автоматски светла и автоматско 
долго светло 

Автоматски светла и автоматско 
долго светло 

Автоматски светла и автоматско 
долго светло 

  
Бришачи на предно сткло со 
сензори за дожд и вградена 

прскалка 

Бришачи на предно сткло со 
сензори за дожд и вградена 

прскалка 
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МОТОР И СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

 

 

 

 

AUDIO 

Радио  DAB-2-DIN со CD, USB и 
Bluetooth 

Радио  DAB-2-DIN со CD, USB и 
Bluetooth 

Инфо забавен систем со 7”екран 
на допир, радио со USB, AUX, 
Android auto и Apple CarPlay со 
WI-FI и Bluetooth, MirrorLink и 

Miracast, DAB+ Tweeter, 
приклучок напред и назад, 

премиум озвучување 

Инфо забавен систем со 9”екран 
на допир, радио со USB, AUX, 
Android auto и Apple CarPlay со 
WI-FI и Bluetooth, MirrorLink и 

Miracast, DAB+ Tweeter, 
приклучок напред и назад, 

премиум озвучување со 
звучници инсталирани во 

кровот, 

Звучници на предни врати Звучници на предни и задни 
врати 

Аудио команди на воланот Аудио команди на воланот 

ЕНТЕРИЕР И ЕКСТЕРИЕР 

Предна решетка и преден 
браник во црна боја 

Предна решетка во боја (med 
gray) , преден и заден браник во 

боја на каросерија 
Предна решетка хромирана Предна решетка во металик боја 

Заден браник во црна боја 
Надворешни рачки на врати во 

титаниум боја 
Хромирана рачка во товарниот 

дел со заклучување 
Преден браник со декорација 

Рачки на вратите во црна боја 
Aлуминиумски  бандаши 18’’ / 

Челично резервно тркало 

Надворешни рачки на врати 
хромирани 

Надворешни рачки на вратите 
во боја 

Ретровизори во црна боја 
Надворечни ретровизори со 

трепкачки во боја 
Прагови на вратите за лесно 

влегување / излегување 

Прагови на вратите во црна боја 
за лесно влегување / 

излегување 

Гумено обложени рачка на 
менувач и волан со декорација 

 
Кожна рачка на менувач со 

декорација 
Кожна рачка на менувач со 

декорација 

Челични бандажи 18’’  Кожен волан Кожен волан 

  
Кожни седишта  

(еко кожа) 

Кожни седишта  

(еко кожа) 

  

Aлуминиумски машински 
обработени бандаши 18’’ / 

Челично резервно тркало 

Aлуминиумски машински 
обработени бандаши 18’’ (црни 

мет)/ 

Челично резервно тркало 

 

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.) 

7.3 л / 7.5 л на 100 км 

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

191 g/km - / 195 g/km 
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  ДИМЕНЗИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Valencia Orange Metallic Splash White  Galena Gray Metallic  

Mercury Silver Metallic  Obsidian Grey  Onyx Black Mica  

Red Spinel Mica  Sapphire Blue Mica  Silky White Pearl  
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