
ตัวเตี้ย หน�าดุ



      เพ��มความเฟ��ยว
               เชื่อมทุกความบันเทิง
    ไร�ข�ดจำกัดกับ
            Apple CarPlay* 

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM– ABS
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก 
จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกะทันหัน 
ช�วยให�คุณหักหลบสิ�งกีดขวางได�อย�าง
ทันท�วงที 

ELECTRONIC BRAKE FORCE  
DISTRIBUTION  – EBD
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก 
แบบอิเล็กทรอนิกส� 
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS 
เพ�่อการกระจายแรงเบรกอย�างเหมาะสม
ทั้ง 4 ล�อ ช�วยลดระยะเบรกให�สั้นลง

ถุงลมนิรภัย
ช�วยป�องกันแรงกระแทกทางด�านหน�า
ของผู�ขับข�่และผู�โดยสาร โดยทำงานร�วม
กับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ
ปกป�องทั้งผู�ขับข�่ และผู�โดยสาร

เบรกขนาดใหญ�
ดิสก�เบรกหน�าขนาดใหญ�แบบมีช�องระบาย
ความร�อน และดรัมเบรกหลัง พร�อม
หม�อลมเบรกขนาดใหญ� หยุดได�อย�างมั่นใจ 
ปลอดภัยทุกสถานการณ�

คานเหล็กกันกระแทกด�านข�างประตู
เสร�มความแข็งแรง ช�วยลดแรงกระแทก
ที่เข�าสู�ห�องโดยสาร

ระบบความปลอดภัยครบครัน

*เง�่อนไขการใช�งาน Apple CarPlay เป�นไปตามเง่ือนไขที่ Apple Inc. กำหนด • Apple CarPlay และ iPhone เป�นเคร�่องหมายการค�าของ Apple Inc. ศึกษารายละเอียดเพ��มเติมที่ http://www.apple .com/ios/carplay/

เฟ��ยวรอบคัน
                       ด�วยดีไซน� เฉียบ

เฟ��ยวรอบคัน
                       ด�วยดีไซน� เฉียบ



ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบแผ�นซ�อน
ติดตั้งใต�เสื้อเพลา ออกแบบจ�ดยึด และปรับตั้งแหนบ 
เพ�่อการขับข�่ที่นุ�มนวล และยึดเกาะถนนดีข�้น

ระบบกันสะเทือนหน�าอิสระแบบป�กนก 2 ชั้น
พร�อมคอยล�สปร�ง เกาะถนนเป�นเยี่ยม

ล�ออลัลอย 16 นิ�ว สดํีา

กรอบกระจกมองข�างสดํีา
พร�อมไฟเลีย้ว

มือเป�ดประตดู�านนอกสดํีา
หลงัคาสดํีา

มือเป�ดกระบะท�ายสดีาํ

กันชนหลงัสดํีา

คิ�วฝากระบะท�ายสดีาํ

แชสซีส�เหล็กกล�า 2 ชั้น ไร�รอยต�อตลอดความยาว
ป�องกันการโค�งงอ และบิดตัว ตอบสนองทุกสภาวะเส�นทางและงานบรรทุก

เคร�่องยนต� 2.5 ลิตร ดีเซลคอมมอนเรล เทอร�โบ อินเตอร�คูลเลอร� DOHC 16 วาล�ว
พร�อมท�อร�วมไอดี แบบทว�น อินเทค แมนิโฟลด� 128 แรงม�า

*ซุ�มล�อสีดําเป�นอ�ปกรณ�ตกแต�งพ�เศษ ซึ่งจําหน�ายและติดต้ังโดยผู�จําหน�าย รับประกัน 1 ป� หร�อ 20,000 กม. (แล�วแต�ระยะใดถึงก�อน)

เฟ��ยวรอบคัน
                       ด�วยดีไซน� เฉียบ

เฟ��ยวรอบคัน
                       ด�วยดีไซน� เฉียบ



x



Jet Black Mica
[X37] 

Sunflare Orange
with Black Roof
[X2M] 

• มิตซูบิชิ ไทรทัน รักกิจ เอดิชั่น : ตกแต�งเพ��มเติมจาก มิตซูบิชิ ไทรทัน รุ�น Mega Cab 2WD GLX Limited Edition
• สีสติกเกอร�ที่ปรากฎในแค็ตตาล็อค อาจแตกต�างจากที่ติดตั้งบนรถจร�ง เนื่องจากระบบการพ�มพ�

Solid White
with Black Roof
[X9W]

x

รักกิจ - สตร�ทอาร�ต แนวหน�าของไทย ที่ดังไกล
ระดับโลก   ผู�ซึ ่งไม�เคยสร�างข�อจำกัดให�กับตัวเอง 
กับเทคนิคสตร�ทอาร�ตแบบสเตนซิล ท่ีกลายมาเป�น
ลายเซ็นประจำตัวอันโดดเด�น

                                               ลิมิเต็ด เอดิชั่น คือผลงาน
ใหม�ที ่ท�าทายกว�าเดิม สร�างสรรค�งานออกเเบบลาย
กราฟ�กสุดเฟ��ยว ผ�านเเรงบันดาลใจจากเทพไทรทัน 
สะท�อนลงบนลายเส�นที่แข็งแกร�งของบอดี้รถ มิตซูบิชิ
ไทรทัน พร�อมลายพระอาทิตย�ดวงใหญ�ท่ีส�องเป�นพลัง
ขับเคล่ือนในทุกเส�นทาง

x

x
รักกิจ - ศิลป�นสตร�ทอาร�ต

“จากความเช่ือท่ีเหมือนกัน บนแรงผลักดันท่ีไม�
หยุดอยู�กับที่ มุ�งมั่นสร�างผลงานที่ไร�ข�ดจำกัด”



หมายเหตุ :  •  รายละเอียด และส�วนประกอบของรถยนต�จร�งท่ีจำหน�าย อาจแตกต�างจากภาพท่ีปรากฏในแค็ตตาล็อก บร�ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร�ส (ประเทศไทย) จำกัด
  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงด�านรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ��มเติมด�านข�อมูลเทคนิค
  อ�ปกรณ�มาตรฐาน และส�วนประกอบของรถยนต�จากผู�จำหน�ายรถยนต�มิตซูบิชิที่ได�รับการแต�งตั้งอย�างเป�นทางการเท�านั้น
 •  สีรถในแค็ตตาล็อกอาจแตกต�างจากสีรถจร�งที่จำหน�ายเนื่องจากระบบการพ�มพ�

สีตัวถังรถ (Body Colors)

[X37] 
Jet Black Mica

[X2M] 
Sunflare Orange
with Black roof

[X9W] 
Solid White
with Black roof

5,290
1,815
1,655
3,000
1,520
1,515
1,850
1,470
475
200
1,635
4D56 

4 สูบ แถวเร�ยง DOHC 16 วาล�ว เทอร�โบ อินเตอร�คูลเลอร�
(4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)

2,477
91.1 x 95.0

17.0 : 1
94 (128) / 4,000

240 / 1,500-3,500

หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส� คอมมอนเรล
(Electrical Fuel Injection, Common Rail)

75

ขับเคลื่อน 2 ล�อ
(2WD)

แบบแห�งแผ�นเดียว บังคับด�วยไฮดรอลิก
(Dry Plate, Hydraulic Operating)

เกียร�ธรรมดา 5 สป�ด (5-Speed Manual)
4.313
2.330
1.436
1.000
0.788
4.220
3.909

แร็คแอนด�พ�เนียน พร�อมเพาเวอร�ผ�อนแรง
(Rack & Pinion with Power Steering)

5.7

อิสระ แบบป�กนกสองชั้น พร�อมคอยล�สปร�ง
(Independent - Double Wishbone with Coil Springs)

แหนบแผ�นซ�อนพร�อมโช�คอัพไขว�
(Rigid, Elliptic Leaf Springs)

ดิสก�เบรก แบบมีช�องระบายความร�อน
(Ventilated Discs)

ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)

ล�ออัลลอยสีดำ 16 x 6.0J
(Black Alloy 16 x 6.0J)

225/65R16C

ล�ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ
(Alloy Wheel Same Size as Standard Tire)

ตารางข�อมูลเทคนิค (Specifications) ตารางแสดงอ�ปกรณ�มาตรฐาน (Standard Equipments) Mega Cab 2WD
GLX LIMITED EDITION

KJ3TCNUFRU

ภายนอก
(Exterior)

ภายใน
(Interior)

ความปลอดภัย
(Safety)

ความยาวตลอดคัน (Overall Length) มม. (mm)
ความกว�างตลอดคัน (Overall Width) มม. (mm)
ความสูง (Overall Height) มม. (mm)
ระยะฐานล�อ (Wheel Base) มม. (mm)
ความกว�างช�วงล�อหน�า (Front Track) มม. (mm)
ความกว�างช�วงล�อหลัง (Rear Track) มม. (mm)
ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length) มม. (mm)
ความกว�างกระบะภายใน (Bed Interior Width) มม. (mm)
ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height) มม. (mm)
ระยะต่ำสุดถึงพ�้น (Ground Clearance) มม. (mm)
น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight) กก. (kg)
รหัสเคร�่องยนต� (Code) 

แบบเคร�่องยนต� (Type)

ปร�มาตรกระบอกสูบ (Displacement) ซีซี (cc)
ความกว�างกระบอกสูบ x ช�วงชัก (Bore x Stroke) มม. (mm)
อัตราส�วนกำลังอัด (Compression Ratio)
กำลังสูงสุด (Max. Output) กิโลวัตต� kW (แรงม�า PS) / รอบต�อนาที (rpm)
แรงบิดสูงสุด (Max. Torque) นิวตันเมตร (N-m) / รอบต�อนาที (rpm)

ชนิด (Type)

ความจ�ถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity) ลิตร (Liter)

ชนิด (Type)

คลัตช� (Clutch)

ชนิดเกียร� (Type)
 
 
 
 
 
 

อัตราทดเฟ�องท�าย (Final Gear Ratio)

แบบ (Type)

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius) ม. (m)

หน�า (Front)

หลัง (Rear)

หน�า (Front)

หลัง (Rear)

ชนิด และขนาดของล�อ (Wheel Type & Size)

ขนาดยาง (Tires Size)

ยางอะไหล� (Spare Tire)

มิติตัวรถ
และน้ำหนัก

(Dimensions
and 

Weights)

เคร�่องยนต�
(Engine)

ระบบเชื้อเพลิง
(Fuel System)

ระบบขับเคลื่อน
(Drive System)

ระบบส�งกำลัง
(Transmission)

ระบบบังคับเลี้ยว
(Steering)

ระบบกันสะเทือน
(Suspension)

ระบบเบรก
(Brakes)

ล�อ และยาง
(Wheels

and Tires)

Mega Cab 2WD
GLX LIMITED EDITION

KJ3TCNUFRU
กันชนหน�าสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)
กันชนหน�าด�านล�าง (Front Lower Bumper)
กันชนหลัง (Stylish Rear Bumper)
ไฟหน�าโปรเจคเตอร� ฮาโลเจน (Halogen Projector)
ไฟตัดหมอกหน�า (Front Fog Lamps)
ไฟท�ายและไฟเบรก แบบ LED (LED Tail & Stop Lamps)
กระจังหน�า (Radiator Grille)
กรอบกระจกมองข�าง พร�อมไฟเลี้ยว (Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)
กระจกมองข�างปรับและพับด�วยไฟฟ�า (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)
หลังคาพ�นสีดำ (Black Roof)
มือเป�ดประตูด�านนอก (Outer Door Handles)
มือเป�ดกระบะท�าย (Rear Gate Handle)
ยางกันโคลน (Mud Guards)
กระจกหน�ากรองแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)
ที่ป�ดน้ำฝนหน�าพร�อมจังหวะหน�วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)
ไฟเบรกดวงที่ 3 (High-Mount Stop Lamp)
สัญลักษณ� "LIMITED EDITION" บนฝากระบะท�าย ("LIMITED EDITION" Mark on Tailgate)
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท�อน (Day-Night Rear View Mirror)
ที่บังแดดคู�หน�า (Sunvisors)
ช�องเก็บแว�นตาเหนือศีรษะ (Overhead Sunglasses Pocket)
ไฟห�องโดยสารและไฟอ�านแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)
คอนโซลกลาง แบบเป�ยโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center)
ช�องจ�ายกระแสไฟ DC 12 โวลต� (DC 12V Accessory Power)
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข�า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)
ช�องเก็บของที่ประตูคู�หน�า พร�อมช�องใส�ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)
ช�องใส�ขวดน้ำบร�เวณประตูคู�หลัง (Rear Door with Bottle Holders) 
คอนโซลกลาง พร�อมที่วางแก�วน้ำ และกล�องเก็บของมีฝาป�ด (Floor Console with Cup Holders & Lid)
กล�องเก็บของด�านหน�า พร�อมไฟส�องสว�าง (Glovebox with Lamp)
มือจับเหนือศีรษะ (Retractable Assist Strap)
วัสดุหุ�มเบาะ (Seats Trim Material)
ระบบปรับอากาศภายในห�องโดยสาร (Air Conditioning)
จอแสดงข�อมูลในการขับข�่ (Multi Information Display)
เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (Power Windows)

กุญแจร�โมตพร�อมไฟเร�องแสงที่ช�องเสียบกุญแจ (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)
หน�าจอระบบสัมผัส 7 นิ�ว รองรับการเช่ือมต�อผ�านสมาร�ตโฟน SDA (7" Touchscreen with SDA: Smartphone - Link Display Audio)
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto* (Compatible with Apple CarPlay and Android Auto*)
สว�ตช�ควบคุมว�ทยุบนพวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)
ช�องต�ออ�ปกรณ� USB (USB Port)
ระบบเชื่อมต�อบลูทูธ แบบ A2DP (A2DP Bluetooth)
ลำโพง (Speakers)
พรมรองพ�้นห�องโดยสาร (Carpet Mats)
คานเหล็กนิรภัยบร�เวณประตู (Side Door Impact Bar)
ถุงลมนิรภัยคู�หน�า (Dual SRS Airbags)
เข็มขัดนิรภัยคู�หน�าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู�หน�า แบบ ELR 3 จ�ด 2 ตำแหน�ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)

ระบบเบรกแบบ ABS พร�อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส� EBD
(Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)

ระบบลดกำลังเคร�่องยนต� เพ�่อช�วยเบรก (Brake Override System)
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)
ไล�ฝ�ากระจกหลัง พร�อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)
 ระบบไฟกะพร�บฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System)

2nd
1st

4th

3rd

5th

เกียร�ถอยหลัง (Reverse)

อัตราทดเกียร� (Gear Ratio)

•
สีดำ (Black)
สีดำ (Black)

•
•
•

สีดำเงา (Glossy Black)
สีดำ (Black)

พร�อมไล�ฝ�า (with Hot Wire)
•

สีดำ (Black)
สีดำ (Black)

ด�านหลัง (Rear)
•
•
•
•
•

พร�อมกระจกด�านผู�โดยสาร (with Vanity Mirror at Passenger Side)
•
•
•

2 ตำแหน�ง (2 Positions)
แบบ 3 ก�าน (3-Spoke)

•
•
•
•

1 ตำแหน�ง (1 Position)
ผ�าทูโทน (Two-Tone Fabric)

•
•
•

ด�านคนขับ ปรับข�น้ - ลงอัตโนมัติ พร�อมระบบ Safety
(One Touch Operate Power Window with Safety System On Driver's Side)

•
•
•
•
•
•
4
•

ประตูหน�า (Front Door)
•
•

ปรับระดับได� (Adjustable)

•
•
•
•
•

พฤศจ�กายน 2563*การให�บร�การของระบบปฏิบัติการ Android Auto ยังไม�สามารถใช�งานได�ในประเทศไทย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพ��มเติมได�จากเว็บไซต�ศูนย�ช�วยเหลือของ Google

www.mitsubishi-motors.co.th MitsubishiMotorsTH
DIAMOND WARRANTY

หร�อ 100,000 กม.
*เง�่อนไขการรับประกันตามรายละเอียดคู�มือประจำรถ5 ป�

DIAMOND
PROTECTION
ประกันภัยชั้น 1

ฟร� ค�าแรงเช็กระยะ

*แล�วแต�ระยะใดถึงก�อน
หร�อ 100,000 กม.5 ป�

M-DRIVE APPLICATION CALL CENTER
02-079-950024HR

02-039-5785
บร�การช�วยเหลือฉุกเฉิน

ลงทะเบียนทดลองขับ


