ALL NEW ISUZU mu-X 4x4

BETTER THAN YOUR COMFORT ZONE
Selama menaklukan tantangan, kami juga ingin Anda selalu merasa nyaman. Karenanya All New Isuzu mu-X 4x4
memberikan kenyamanan lebih dengan kabin yang memberi ruang gerak fleksibel untuk 7 orang sekali jalan. Ruang kaki dan
head room nya pun juga cukup lega dengan roda kemudi yang lebih sporty dan diameter yang lebih kecil, serta pengaturan tilt
& telescopic membuat pengemudi jadi lebih nyaman saat berkendara. Dan ketika menempuh jarak yang jauh, Anda pun akan
tetap merasa rileks karena fitur 5 link coil spring suspension desain baru membuat laju All New Isuzu mu-X 4x4 terasa lebih
empuk, namun tetap stabil dan tidak limbung saat berbelok.

The Real Working Partner

Kini Anda benar-benar bisa memilih partner kerja yang memberikan keuntungan ekstra. All New Isuzu mu-X 4x4 hadir dengan solusi tuntas. Mulai dari
layanan servis dan spare parts on site, mesin 1.9 L yang handal namun tetap irit bahan bakar, performa off-road yang tangguh menaklukkan segala
medan, fitur keamanan lengkap, kenyamanan ekstra, serta design baru yang semakin gagah dan sporty. Saatnya tingkatkan keuntungan bisnis Anda,
tanpa kenal batas.

Kendaraan bisnis ini juga memiliki bagian interior yang mendukung Anda untuk meletakkan perlengkapan site dengan mudah
di luggage box ruang bagasi belakang. Seperti tool kits, sarung tangan, rompi, atau botol air sebesar 1,5 liter yang bisa Anda
letakkan di placeholder setiap pintu. Khusus untuk All New Isuzu mu-X 4x4, terdapat head unit 7inch yang sudah tersemat
Android Auto dan Apple Carplay, kamera mundur, parking sensor, electric parking brake, dan auto hold yang semakin
menambah kemudahan dan kenyamanan saat berkendara maupun saat memarkir kendaraan.

DRIVE THE BUSINESS FURTHER

Jemput peluang bisnis yang lebih luas bersama All New Isuzu mu-X 4x4 yang sanggup menembus medan offroad menggunakan Rough Terrain mode dengan traksi lebih baik daripada LSD (Limited-slip
differential). All New Isuzu mu-X 4x4 juga dilengkapi dengan radiator dan intercooler protection di belakang grill serta under body protection dari bagian depan hingga belakang, sehingga Anda dapat
merasa lebih percaya diri ketika berkendara di medan apa pun. Termasuk sungai dengan kedalaman tertentu, karena All New Isuzu mu-X 4x4 memiliki Water Wading Depth 80 cm.
Untuk melindungi Anda, fitur keamanan All New Isuzu mu-X 4x4 juga sudah dirancang menyesuaikan standar perusahaan Anda. Mulai dari fitur ABS (Anti-Lock Brake System), EBD (Electronic Brake-force
Distribution), BA (Break Assist), ESC (Electronic Stability Control), TCS (Traction Control System), HSA (Hill Start Assist) & HDC (Hill Descent Control), hingga disk brake yang lebih besar. Ada juga fitur tambahan
lain yaitu emergency stop signal dan follow me home.

SERVICE AND SPARE PARTS ON SITE

*

Isuzu paham, bahwa untuk bisa meraih keuntungan maksimal dimulai dari
pemilihan dan perawatan kendaraan bisnis yang tangguh dan efisien.
Bersama All New Isuzu mu-X 4x4, Anda akan mendapatkan solusi tuntas
yang memberikan kemudahan soal service dan sparepart on site. Tak lupa
didukung dengan jaringan dan kualitas layanan dari semua dealer Isuzu di
Indonesia.

*Disclamer : Syarat dan ketentuan berlaku

LESS IS THE NEW MORE

TIME TO GO BOLD

All New Isuzu mu-X 4x4 dirancang dengan mesin diesel common
rail RZ4E-TC dengan 1.9 L yang mampu menghasilkan tenaga lebih
besar yaitu 150 PS dengan torsi 35,7 kgm. Performanya pun jadi
lebih irit dan tangguh ketika dikombinasikan dengan transmisi
automatic baru dengan 6 tingkat percepatan. Belum lagi, mesin ini
juga sudah dilengkapi dengan teknologi turbo desain baru dan
pengaturannya sudah diatur secara elektrik atau electric control VGS
common rail turbo charger. Menariknya, mesin ini dibekali dengan
kapasitas tangki hingga 80 liter jadi jelas semakin menguntungkan
untuk bisnis Anda.

Desain yang dimiliki All New Isuzu mu-X 4x4 mengusung tema emotional dan bold. Bagian luarnya terlihat powerful dan sporty. Semua elemen dan garis design-nya pun tampil berani dan dengan
front grill identitas baru world cross flow yang merepresentasikan arah evolusi Isuzu ke depan, serta head lamp dan rear combination lamp baru, hingga velg berukuran 17 inci. All new Isuzu mu-X 4X4
membuat Anda terlihat lebih percaya diri mengendarai partner kerja sejati.

