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Árlista Isuzu D-Max duplakabinos modellhez, 2017-től
Megnevezés

Leírás

Maxliner perem nélküli
Perem nélküli platóbélés hátfal borítással. OE minőség.
platóbélés

Cikkszám

Bruttó listaár

MLRTDCUR

76 073 Ft

Maxliner peremes
platóbélés

Peremes platóbélés hátfal borítással. OE minőség.

XS212472ULISD08

76 073 Ft

Maxlock
rakományrögzítő
garnitúra, fém, D-Max
logóval

Rakományrögzítő szett, Maxliner peremes
platóbéléssel használható. A garnitúra 4 darabot
tartalmaz.

F8-120132402

16 193 Ft

Maxlock alumínium
rakományrögzítő
garnitúra AL S17

Alumínium rakományrögzítő szett, Maxliner peremes
platóbéléssel használható. A garnitúra 4 db-ot
tartalmaz.

F8-120330184

16 193 Ft

Maxtop 3 Premium
felépítmény színkód
alapján fényezve

Felszereltség: belső világítás, belső szövet kárpit, fix
első üveg, ajtónyitás kapcsoló, sötétített hátsó üveg,
sötétített elhúzható oldalüveg, tetősín, pótféklámpa,
központi zár, 2 darab 12 V-os aljzat. Szerelhető perem
és perem nélküli platóbéléssel. 1 év garancia.
(xxx=gyári színkód)

S356H08ISDG5xxx

633 730 Ft

Maxtop 3 Cargo
felépítmény színkód
alapján fényezve

Felszereltség: belső világítás, belső szövet kárpit, fix
első üveg, ajtónyitás kapcsoló, sötétített hátsó ajtó,
pótféklámpa, tetősín, központi zár, 2 darab 12 V-os
aljzat. Szerelhető perem és perem nélküli platóbéléssel.
1 év garancia. (xxx=gyári színkód)

S476H08ISDG5xxx

582 930 Ft

Carryboy S6
felépítmény színkód
alapján fényezve

Felszereltség: LED belső világítás, belső szövet kárpit,
fix első üveg, billenthető sötétített oldalüveg, sötétített
fűtőszálas hátsó ajtó, rejtett pótféklámpa, tetősín.
Opció: elhúzható első üveg. Szerelhető peremes és
perem nélküli platóbéléssel. 1 év garancia. (xxx=gyári
színkód)

CIRDBS6xxx

634 873 Ft

Carryboy S560N Full
felépítmény gyári
színkód alapján
fényezve

Felszereltség: LED belső világítás, belső szövet kárpit,
fix első üveg, elhúzható oldalüveg, tetősín, spoileres
pótféklámpa, ajtónyitás érzékelő. Fűtőszálas hátsó ajtó.
Sötétített üvegek. Üvegszál alapanyag. Szerelhető
peremes és perem nélküli platóbéléssel. 1 év garancia.
(xxx=gyári színkód)

CIRDBS560NFULLxxx

610 997 Ft

Carryboy S560N Std
felépítmény gyári
színkód alapján
fényezve

Felszereltség: belső világítás, belső szövet kárpit, fix
első üveg, oldalüvegek nélkül, tetősín, spoileres
pótféklámpa. Fűtőszálas hátsó ajtó. Sötétített üvegek.
Üvegszál alapanyag. Szerelhető peremes és perem
nélküli platóbéléssel. 1 év garancia. (xxx=gyári színkód)

CIRDBS560NSTDxxx

566 992 Ft

Carryboy Workman
felépítmény gyári
színkód alapján
fényezve

Felszereltség: belső világítás, belső szövet kárpit, fix
első üveg, LED-es pótféklámpa, felnyíló oldalajtók.
Szerelhető peremes és perem nélküli platóbéléssel. 1
év garancia. (xxx=gyári színkód)

CIRDWMxxx

660 337 Ft

Sigma Type-E
felépítmény gyári
színkód alapján
fényezve

Felszereltség: központi zár, belső szövet kárpit, belső
ledes világítás, ajtónyitás érzékelő, nyitható első üveg,
billenthető oldalüveg, tetősínek,állítható keresztrúd,
biztonsági zár, sötétített üvegek, fűtőszálas hátsó ajtó,
spoiler, rejtett pótféklámpa, perem nélküli
platóbéléssel szerelhető. 2 év garancia. (xxx=gyári
színkód)

002419ASA

868 680 Ft

Road Ranger RH01
suncab Special
felépítmény gyári
színkód alapján
fényezve

Kiváló minőségű, sportos felépítmény elegáns
megjelenéssel, sokoldalú használatra. Felszereltség:
ledes belső világítás, belső szövet kárpit, pótféklámpa,
fűtőszálas hátsó ajtó, elhúzható oldalüveg rovarhálóval,
sötétített üvegek, IE+ csomag: az autó rendszerével
együtt működő központi zár, perem nélküli
platóbéléssel vagy platóbélés nélkül szerelhető. 2 év
garancia. (xxx=gyári színkód)

1900756xxx

738 378 Ft

Carryboy CB-795
raktérfedél gyári
színkód alapján
fényezve

Carryboy legújabb raktérfedele, kulccsal zárható, led
belső világítás, pótféklámpa, vízálló, manuálisan
nyitható, könnyedén fel-és le szerelhető. Peremes és
perem nélküli platóbéléssel szerelhető. 1 év garancia.

CB-795I-CIRDB-GZE

760 730 Ft

Carryboy CB-796
elektromos raktérfedél
gyári színkód alapján
fényezve

Egyedi megjelenésű üvegszálas raktérfedél.
Felszereltség: kulccsal zárható, LED belső világítás,
teleszkópok segítségével manuálisan
nyitható.Elektromos rendszer, nyomógomb
segítségével kabinmagasságban rögzíthető. Saválló,
rozsdamentes alkatrészek. Könnyedén fel-és
leszerelhető. 1 év garancia.

CB-796I-CIRD-HBC-2

811 530 Ft

Maxcover 180
raktérfedél gyári
színkód alapján
fényezve

A dupla emelőkaros nyitószerkezet mindig könnyű
hozzáférést biztosít a csomaghoz. A fedél kiváló
minőségű, könnyű kompozit anyagból készül, emellett
a jármű aerodinamikai tulajdonságait is jelentősen
javítja.
Záródása tökéletes, legyen szó a hívatlan esővíznek
megálljt parancsoló gumitömítésekről, vagy a
rakomány biztonságáról gondoskodó zárszerkezetről.
Kabinmagasságban rögzíthető. 1 év garancia.
(xxx=gyári színkód)

XS37340650ISDxxx

506 730 Ft

Maxcover 180
raktérfedél (ABS fekete)

A dupla emelőkaros nyitószerkezet mindig könnyű
hozzáférést biztosít a csomaghoz. A fedél kiváló
minőségű, könnyű kompozit anyagból készül, emellett
a jármű aerodinamikai tulajdonságait is jelentősen
javítja.
Záródása tökéletes, legyen szó a hívatlan esővíznek
megálljt parancsoló gumitömítésekről, vagy a
rakomány biztonságáról gondoskodó zárszerkezetről.
Kabinmagasságban rögzíthető. 1 év garancia.

XS37350650ISD01

443 230 Ft

MaxTex raktérroló

Kiváló minőségű alumíniumból előállított zárható
raktérroló, több ponton állítható. Vízelvezető
rendszerrel szerelt. Fekete színben. Perem nélküli
platóbéléssel szerelhető. 1 év garancia.

SOT-1304

506 730 Ft

Carryboy CB-743 Soft
Lid ponyva

Kiváló minőségű fekete PVC-ből előállított termék.
Fúrás nélkül, peremes platóbélésre szerelhető. Két
darab merevítő is tartozik hozzá. Feltekerhető,
rögzíthető. 1 év garancia.

CB-743-CIRD

125 730 Ft

Alumínium raktérfedél

Kulccsal zárható alumínium raktérfedél. Vízálló, könnyű
le- és felszerelés. 100 kg teherbírás, csomagrögzítő
keret. Perem nélküli platóbéléssel szerelhető.
Rendelhető kereszttartó sínnel( 63 373 Ft bruttó felár).
1 év garancia.

PUFGFRDRT50S

507 873 Ft

Carryboy CB-773
bukókeret
pótféklámpával

Design bukókeret pótféklámpával. Sportos megjelenést
kölcsönöz pickupjának.

CB-773IRD-xxx

417 830 Ft

Maxsport bukókeret

Design bukókeret. Színre fényezhető gyári színkód
alapján.

S8220011SDP0

367 030 Ft

Spoilervédő

Saválló acélból készült, átmérője 76 mm.

SLF/314/IX

119 253 Ft

Első lökhárító EU
engedélyes feliratos
saválló acél 63 mm

EU-engedéllyel rendelkező gallytörő minőségi, 63 mmes rozsdamentes acél csőből. Sorozat átalakítási
engedéllyel kínáljuk.

EC/MED/K/314/IX

130 810 Ft

Első lökhárító EU
EU-engedéllyel rendelkező gallytörő minőségi, 63 mmes rozsdamentes acél csőből. Sorozat átalakítási
engedélyes saválló acél
engedéllyel kínáljuk.
63 mm

EC/MED/314/IX

129 985 Ft

EU-engedéllyel rendelkező gallytörő minőségi, 76 mmElső lökhárító EU
es rozsdamentes acél csőből. Középmagas, az autó ívét
engedélyes saválló acél szépen követő forma. Sorozat átalakítási engedéllyel
76mm
kínáljuk.

EC/SB/314/IX

148 463 Ft

Első lökhárító EU
engedélyes fekete 76
mm

EU-engedéllyel rendelkező gallytörő minőségi, 76 mmes rozsdamentes acél csőből. Fekete porszórt festéssel.
Középmagas, az autó ívét szépen követő forma.
Sorozat átalakítási engedéllyel kínáljuk.

EC/SB/314/PL

148 463 Ft

Oldalfellépő küszöb
saválló cső
lemezbetéttel 50mm

Klasszikus, lapos kialakítású, 50 mm-es minőségi
rozsdamentes acélcsőbe ültetett lemezbetétes
oldalfellépő készlet.

P/314/IX

147 320 Ft

Oldalfellépő küszöb
saválló cső műanyag
betéttel 76mm

76 mm-es minőségi rozsdamentes acélcsőbe ültetett
műanyag betétes oldalfellépő készlet.

GP/314/IX

147 320 Ft

Oldalfellépő küszöb
saválló ovál cső design
betéttel

Ovális profilú minőségi rozsdamentes acél csőből
készült oldalfellépő design lépőbetéttel.

DSP/314/IX

160 020 Ft

Oldalfellépő küszöb
saválló ovál cső
műanyag betéttel

Ovális profilú minőségi rozsdamentes acélcsőből
készült oldalfellépő műanyag lépőbetétekkel.

GPO/314/IX

160 020 Ft

Oldalfellépő küszöb
fekete-ezüst

Széles, minőségi oldalfellépő.

53-RUN-009

114 173 Ft

Bukócső 76 mm dupla
Minőségi rozsdamentes 76 mm-s acélcső típusjelzéssel.
csöves feliratos

RLSS/K/2314/IX

189 230 Ft

Bukócső 76 mm tripla
csöves feliratos

Minőségi rozsdamentes acélból készült 76 mm-s
triplacsöves bukócső típusjelzéssel.

RLSS/K/3314/IX

252 730 Ft

Bukócső 76 mm fekete
dupla csöves

Minőségi rozsdamentes acélból készült 76 mm-s
bukócső.

RLSS/K/2314/PL

189 230 Ft

ISRSTYLB

215 773 Ft

Acéllal erősített nagy méretű poliuretán bukókeret.

Maxsport bukókeret
fekete PU design

Strapabíró, könnyű szerkezet, áramvonalas, beépített
LED pótféklámpa, fúrás nélkül szerelhető, UV ellenálló.

Carryboy kihúzható
raktértálca

Segítségével könnyedén elérhető a teljes plató. A 6 db
fül megkönnyíti a rakomány rögzítését.

CB-778-00

303 530 Ft

Carryboy kihúzható
tárolórendszer

Két fiókos, kihúzható tárolórendszer. Zárható.
Platóbéléssel együtt szerelhető.

CBUB2DRAW

507 873 Ft

Max Side Box (párban)

Mindkét kerékjárati dob mögé szerelhető praktikus
tároló doboz. Erős polietilén anyag, vegyszer és
olajálló, a külső burkolat ellenáll az UV sugárzásnak,
megfelelő mechanikai védelmet nyújt értékeinek,
könnyen hozzáférhető, könnyen kivehető, vállpánttal
ellátott, hordozható, fedele eltávolítható, átlag
űrtartalom: 35 liter.

S418904TOG08

62 230 Ft

Carryboy CB-774 tároló
doboz

A raktér baloldalán elhelyezhető tárolódoboz, amely
oldalról nyitható. 2 különböző magassággal. FRP-ből
készült termék.

CB-774L-A-00

164 973 Ft

Maxbox Concorde XtraV tároló doboz

Nagyméretű tároló doboz, bukócsővel együtt is
szerelhető. Biztonsági zárral zárható.

MBOXCONV

137 160 Ft

Maxbox Concorde I.
Tároló doboz

Jelelmzői: erős polietilén anyag, vegyszer és olajálló, a
külső burkolat ellenáll az UV sugárzásnak és megfelelő
védelmet nyújt értékeinek. Biztonsági zárral zárható
fedél.
Űrtartalom: 140 liter.

MBOXCON1

114 046 Ft

Maxbox Concorde II.
Tároló doboz

Jelelmzői: erős polietilén anyag, vegyszer és olajálló, a
külső burkolat ellenáll az UV sugárzásnak és megfelelő
védelmet nyújt értékeinek. Biztonsági zárral zárható
fedél, mindkét oldalon.
Űrtartalom: 140 liter.

MBOXCON2

114 046 Ft

MBOXCONE

124 206 Ft

Jelelmzői: erős polietilén anyag, vegyszer és olajálló, a

Maxbox Concorde Extra külső burkolat ellenáll az UV sugárzásnak és megfelelő
védelmet nyújt értékeinek. Biztonsági zárral zárható
Tároló doboz
fedél.

Űrtartalom: 140 liter.

Maxbox Phantom
Tároló doboz

Jelelmzői: erős polietilén anyag, vegyszer és olajálló, a
külső burkolat ellenáll az UV sugárzásnak és megfelelő
védelmet nyújt értékeinek. Biztonsági zárral ellátott
oldalirányú fedelek. Csúsztatható belső tálca.
Űrtartalom: 140 liter.

MBOXPHA

124 206 Ft

Maxwinch 9500+ WR
Synthetic csörlő szett

Maximális terhelhetőség: 4310 kg, motor: 4,8 lóerő,
szintetikus kötél hossza: 30 méter, vezeték nélküli
távirányítóval. A szett tartalma: csörlő, csörlőtartó,
áramtalanító kapcsoló, biztosíték, biztosítékház.

MWRS9500

646 938 Ft

Maxwinch RS9500C
acélsodronyos csörlő
szett

Extrém terhelhetőségű motorral. Maximális
terhelhetőség: 4310 kg, motor: 4,8 lóerő, drótkötél
hossza: 30 méter, vezetékes távirányítóval. A szett
tartalma: csörlő, csörlőtartó, áramtalanító kapcsoló,
biztosíték, biztosítékház, szitázott csörlőburkolat.

MW9500C

508 761 Ft

Maxwinch RES9500C
acésodronyos csörlő
szett

Maximális terhelhetőség: 4310 kg, motor: 4,8 lóerő,
drótkötél hossza: 30 méter, vezetékes távirányítóval. A
szett tartalma: csörlő, csörlőtartó, áramtalanító
kapcsoló, biztosíték, biztosítékház, szitázott
csörlőburkolat.

RES9500C

394 588 Ft

Maximális terhelhetőség:5440 kg motor: 5,4 lóerő,

Maxwinch RS12000C 9,5 szintetikus kötél hossza: 30m A szett tartalma: csörlő,
csörlőtartó, áramtalanító kapcsoló, biztosíték,
mm szintetikus kötéllel

RS12000C

667 639 Ft

biztosítékház.

Vonóhorog

Maximális vontathatóság: 3500 kg, "D" érték: 17kN,
függőleges terhelés: 120 kg.

186300

64 135 Ft

Vonóhorog "L"
felszereltségű
aláfutásgátlóval szerelt
autóhoz

Maximális vontathatóság: 3500 kg, "D" érték: 17kN,
függőleges terhelés: 120 kg.

195500

64 135 Ft

Vonóhorog kábelköteg

7 pólusú, univerzális, 190 cm hosszú.

0VD16002

2 794 Ft

Menabo Race3
Három darab kerékpár biztonságos szállítására
vonóhorogra szerelhető alkalmas. Teherbírás: 45 kg. Anyaga: acél, alumínium
sínnel. Súlya: 15 kg.
kerékpárszállító

CROSS MAX vadtartó
rács és áruszállító
vonóhorogra

Vonóhorogra szerelhető áruszállító tálca,
peremmel.Teherbírás: 55 kg. Anyaga: acél. 120 cm
széles, 60 cm hosszú, a perem magassága 12 cm.

CROSS vadtartó rács és Vonóhorogra szerelhető áruszállító tálca.Teherbírás: 55
kg. Anyaga: acél. 120 cm széles, 60 cm hosszú.
áruszállító vonóhorogra

Motorvédő

A motor teljes védelmére szolgáló acél lemez (3 mm).

MEN197551D

88 773 Ft

TAN004

74 803 Ft

TAN001

59 436 Ft

32.3157

75 946 Ft

Váltóvédő

Semi-air légrugó

A váltó teljes védelmére szolgáló acél lemez (3mm).

Légrugó szettek rendelhetőek: légtömlők, légcsövek,
kötőanyag, részletes útmutatás, szelepek, Push-toConnect levegőkapcsolók, kompresszor,
nyomásérzékelő. Digitális és manuális kezelőegységgel
is.

32.3159

77 724 Ft

További információért kérjük
érdeklődjenek a megadott
elérhetőségeken!

Gumiabroncs

Különböző méretekben rendelhető: All terrain és Mud
terrain gumik.

További információért kérjük
érdeklődjenek a megadott
elérhetőségeken!

LED-es munkalámpák

Többféle munkalámpát kínálunk: 15 W-tól 240 W-ig,
csavaros vagy mágneses rögzítésű, szúró és terítő fényű
lámpák.

További információért kérjük
érdeklődjenek a megadott
elérhetőségeken!

Króm kilincs burkolat

Kiváló minőségű műanyagból előállított, krómozott
design elem.

58-DAL-MD12-DH4D

20 193 Ft

Króm kilincs ház
burkolat

Kiváló minőségű műanyagból előállított, krómozott
design elem.

58-DAL-MD12-HI4D

20 193 Ft

Króm platóajtó design
és kilincs burkolat

Kiváló minőségű műanyagból előállított, krómozott
design elem.

58-DAL-MD12-S/TG/T

25 273 Ft

Króm tankajtó burkolat

Kiváló minőségű műanyagból előállított, krómozott
design elem.

58-DAL-MD12-F/T

25 273 Ft

Maxfloormat szőnyeg
garnitúra

A legjobb megoldás, hogy megvédje a kárpitot az
esővíztől és a sártól.

S3340ISP06LRC

46 863 Ft

Gumiszőnyeg

A legjobb megoldás, hogy megvédje a kárpitot az
esővíztől és a sártól.

203901

19 037 Ft

Tetőcsomagtartó
hosszanti sín

Ezüst színben kapható.

79-DMX-RFRK12E

152 273 Ft

Tetőcsomagtartó
hosszanti sín

Fekete színben kapható.

79-DMX-RFRK12F

152 273 Ft

Carryboy bogárterelő

A bogáreterelő sportos megjelenést kölcsönöz az
autónak. Fekete színben kapható

CE-982-CIRDB

31 737 Ft

Bogárterelő ezüst

A bogáreterelő sportos megjelenést kölcsönöz az
autónak.

32-DAL-MD16-02

25 273 Ft

Bogárterelő fekete

A bogáreterelő sportos megjelenést kölcsönöz az
autónak.

32-DAL-MD16-01

25 273 Ft

Légterelő 4 darabos
ezüst

A légterelővel rossz időben is szellőztethet huzat és
esőcseppek nélkül. Elérhető fekete változatban is.

31-DAL-4DMGCOLOURS

25 273 Ft

Légterelő 4 darabos
fekete

A légterelővel rossz időben is szellőztethet huzat és
esőcseppek nélkül. Elérhető fekete változatban is.

31-DAL-4DMG-ST01

25 273 Ft

Carryboy légterelő 4
darabos fekete

A légterelővel rossz időben is szellőztethet huzat és
esőcseppek nélkül. Elérhető fekete változatban is.

CE-701-CIRD

24 003 Ft

Platóajtó élvédő

A platóajtó védelmét szolgáló ABS ragasztható
peremvédő elem, perem nélküli béléshez.

07-DMX-16RR-RR01

18 402 Ft

Carryboy platóajtó
segéd

A platóajtó zárását és nyitását segítő termék. Fúrás
nélkül felszerelhető.

CB-777-00

48 260 Ft

Tökéletesen alkalmas a csomagok rögzítésére. Kampók

Carryboy csomagrögzítő segítségével könnyedén felszerelhető. UV és időjárás
álló. Méretek: 90 x 150 cm. A háló szemek nagysága: 10
háló

CB-999-150

26 924 Ft

x 10 cm.

Króm küszöb borítás
típusjelzéssel

Sportos megjelenést kölcsönöz az autónak.

51-SCP-DMX-16

25 273 Ft

Króm oldalborítás ajtó
dekor

Sportos megjelenést kölcsönöz az autónak.

74-DMX-DM12-4D

72 263 Ft

Sárvédő szélesítés matt
fekete

Sportos megjelenést kölcsönöz az autónak.

08-DAL-124D-MT/BK

190 373 Ft

Ülésfűtés

Ülésfűtés szett, 2 üléshez, 3 fűtési fokozattal,
elektronikus vezérléssel.

SH102527

75 899 Ft

