รายละเอียด
เครือ
่ งยนต์
รุ่น
แบบ
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซ)ี
ความกว ้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)
อัตราส่วนกาลังอัด ต่อ 1
กาลังสูงสุด (กิโลวัตต์/ รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที)
อ ัตราทดเกียร์
เกียร์ 1
เกียร์ 2
เกียร์ 3
เกียร์ 4
เกียร์ 5
เกียร์ 6
ถอยหลัง
อัตราทดเฟื องท ้าย
ระบบพวงมาล ัย
ระบบบังคับเลีย
้ ว
รัศมีวงเลีย
้ วแคบสุด (เมตร)
ระบบก ันสะเทือน
หน ้า
หลัง
ระบบเบรก
หน ้า
หลัง
มิตข
ิ องต ัวรถ
ความยาวตลอดคัน (มม.)
ความกว ้างตลอดคัน (มม.)
ความสูง (มม.)
ระยะช่วงล ้อ (มม.)
ความกว ้างล ้อหน ้า (มม.)
ความกว ้างล ้อหลัง (มม.)
ระยะตา่ สุดถึงพืน
้ (มม.)
ความจุถังน้ ามัน (ลิตร)
ขนาดล้อและยาง
ล ้อ
ขนาดล ้อ
ขนาดยาง
อุปกรณ์ภายนอก
การ์ดเสริมกระจังหน ้า
กระจกมองข ้างพร ้อมไฟเลีย
้ ว
คิว้ ล ้อ
กันชนหลังพร ้อมไฟตัดหมอก
มือเปิ ดประตูแบบโครเมีย
่ ม
บันไดข ้าง
ราวหลังคา
ปลายท่อไอเสียสเตนเลส
กุญแจพร ้อมรีโมทในตัว
อุปกรณ์ภายใน
วิทยุ FM/AM และเครือ
่ งเล่นแผ่น
่ มต่อด ้วย Bluetooth
การเชือ
ลาโพง + ทวิสเตอร์
ตกแต่งภายใน
เบาะและอุปกรณ์เกีย
่ วเนือ
่ ง
เบาะตอนหน ้า
เบาะแถว 2
เบาะแถว 3
วัสดุหุ ้มเบาะ
ระบบควบคุมความเร็วอ ัตโนม ัติ
(Cruise Control)
อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภ ัย
ไฟหน ้า
ไฟตัดหมอกหน ้า
กล ้องมองหลังพร ้อมจอแสดงภาพ
เข็มขัดนิรภัยแถวหน ้า
เข็มขัดนิรภัยแถว 2
เข็มขัดนิรภัยแถว 3
ระบบควบคุมการทรงตัว
ระบบป้ องกันล ้อหมุนฟรี
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท ้าย TSC
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
= อุปกรณ์มาตรฐาน
= อุปกรณ์เสริมพิเศษ

TR TRANSFORMER
2WD AT

TR TRANSFORMER
4WD MT

TR TRANSFORMER
4WD AT

2GD-FTV (High)
4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ
Intercooler

1GD-FTV (High)
4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ
Intercooler

1GD-FTV (High)
4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ
Intercooler

2,393
92.0 x 90.0
15.6 : 1
110 (150) / 3,400
400/1,600-2,000

2,755
92.0 x 103.6
15.6 : 1
130 (177) / 3,400
420/1,400-2,600

2,755
92.0 x 103.6
15.6 : 1
130 (177) / 3,400
450/1,600-2,400

อัตโนมัต ิ 6 จ ้งหวะพร ้อม Sequential Shift
3.600
2.090
1.488
1.000
0.687
0.580
3.732
4.100

ธรรมดา 6 จ ้งหวะพร ้อม iMT
4.784
2.423
1.443
1.000
0.826
0.643
4.066
3.583

อัตโนมัต ิ 6 จ ้งหวะพร ้อม Sequential Shift
3.600
2.090
1.488
1.000
0.687
0.580
3.732
3.909

แร็คแอนด์พเิ นียน พร ้อมพาวเวอร์ชว่ ยผ่อนแรง
6.4

แร็คแอนด์พเิ นียน พร ้อมพาวเวอร์ชว่ ยผ่อนแรง
6.4

แร็คแอนด์พเิ นียน พร ้อมพาวเวอร์ชว่ ยผ่อนแรง
6.4

แบบอิสระปี กนกคู่ พร ้อมคอยล์สปริงและเหล็กกัน
โครง
แหนบซ ้อน

แบบอิสระปี กนกคู่ พร ้อมคอยล์สปริงและเหล็กกัน
โครง
แหนบซ ้อน

แบบอิสระปี กนกคู่ พร ้อมคอยล์สปริงและเหล็กกัน
โครง
แหนบซ ้อน

ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร ้อน
ดรัมเบรก

ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร ้อน
ดรัมเบรก

ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร ้อน
ดรัมเบรก

4,988/5,150
1,870
1,980/2,180/2,200
3,085
1,540
1,550
216
80

4,988/5,150
1,870
1,980/2,180/2,200
3,085
1,540
1,550
216
80

4,988/5,150
1,870
1,980/2,180/2,200
3,085
1,540
1,550
217
80

อัลลอยด์
17"
265/ 65 R17 All Terrain

อัลลอยด์
17"
265/ 65 R17 All Terrain

อัลลอยด์
17"
265/ 65 R17 All Terrain























































DVD จอสัมผัส
รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
4+2
สีเมทัลลิก

DVD จอสัมผัส
รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
4+2
สีเมทัลลิก

DVD จอสัมผัส
รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
4+2
สีเมทัลลิก

ปรับเลือ
่ นและเอนนอนได ้ พร ้อมหมอนรองศีรษะ
แบบ 60:40 ปรับเอนนอน พับเก็บได ้ทัง้ ด ้านซ ้าย
และขวา
เฉพาะรุ่นหลังคาสูง
หนัง
-

ปรับเลือ
่ นและเอนนอนได ้ พร ้อมหมอนรองศีรษะ
แบบ 60:40 ปรับเอนนอน พับเก็บได ้ทัง้ ด ้านซ ้าย
และขวา
เฉพาะรุ่นหลังคาสูง
หนัง
-

ปรับเลือ
่ นและเอนนอนได ้ พร ้อมหมอนรองศีรษะ
แบบ 60:40 ปรับเอนนอน พับเก็บได ้ทัง้ ด ้านซ ้าย
และขวา
เฉพาะรุ่นหลังคาสูง
หนัง

Bi-Xenon ขนาด 3.5 นิว้

Bi-Xenon ขนาด 3.5 นิว้

Bi-Xenon ขนาด 3.5 นิว้













แบบ 3 จุด 2 ตาแหน่ง
แบบ 3 จุด 2 ตาแหน่ง และ 2 จุด 1 ตาแหน่ง
แบบ 2 จุด 2 ตาแหน่ง
-

แบบ 3 จุด 2 ตาแหน่ง
แบบ 3 จุด 2 ตาแหน่ง และ 2 จุด 1 ตาแหน่ง
แบบ 2 จุด 2 ตาแหน่ง
-

แบบ 3 จุด 2 ตาแหน่ง
แบบ 3 จุด 2 ตาแหน่ง และ 2 จุด 1 ตาแหน่ง
แบบ 2 จุด 2 ตาแหน่ง
VSC
แบบแอคทีฟ A-TRC







ด ้านผู ้ขับ ผู ้โดยสาร และหัวเข่าผู ้ขับ

ด ้านผู ้ขับ ผู ้โดยสาร และหัวเข่าผู ้ขับ

ด ้านผู ้ขับ ผู ้โดยสาร และหัวเข่าผู ้ขับ

