ลงทะเบียนทดลองขับ

SUPER LOCK

ซุปเปอรล็อก

BED LINER

พ�้นปูกระบะทาย

EXTERIOR

FRONT BUMPER GARNISH*

FRONT UNDER GARNISH*

HOOD PROTECTOR

SIDE WINDOW DEFLECTOR

SIDE DOOR GARNISH

SIDE DOOR GARNISH

STYLING BAR**

SPARE TIRE LOCK

ชุดตกแตงกันชนหนา

B-PILLAR DECORATION FOIL DOOR HANDLE PROTECTION SIDE DOOR GARNISH

สติกเกอรเสาประตูกลาง

สติกเกอรตกแตงกันรอย
รองมือจับลายเคฟลา

คิ�วกันกระแทกประตูโครเมียม

คิ�วกันกระแทกประตูสีดำ

ชุดตกแตงใตกันชนหนา

คิ�วกันกระแทกประตูสีเทาเขม

กันแมลงฝากระโปรงหนา

ชุดตกแตงสไตลลิ�งบาร

INTERIOR

SCUFF PLATE

ฝาครอบบันไดสเตนเลส บร�เวณประตูคูหนา และประตูคูหลัง

RUBBER MATS FLAT TYPE

ยางปูพ�้นแบบเร�ยบ

RUBBER MATS HIGH EDGE TYPE

ยางปูพ�้นแบบมีขอบ

หมายเหตุ: • ภาพรถท่ีปรากฏเปนรุน Double Cab 4WD ซึ่งใชเพ�่อการโฆษณาเทาน้ัน อ�ปกรณตกแตงสามารถใชรวมกับรุน Double Cab 2WD ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดสินคาอ�ปกรณตกแตง จากผูจำหนายรถยนตมิตซูบิชิที่ ไดรับแตงตั้งอยางเปนทางการเทานั้น
• ชุดกันชนหนา อ�ปกรณตกแตงแท รับประกัน 3 ป หร�อ 60,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดจะถึงกอน
* ชุดตกแตงกันชนหนา และชุดตกแตงใตกันชนหนา สามารถเลือกติดตั้งไดเพ�ยงอยางใดอยางหนึ่ง ไมสามารถติดตั้งรวมกันได
** ติดตั้งคูกับพ�้นปูกระบะทาย สำหรับชุดแตงสไตลลิ�งบารเทานั้น

FLOOR MATS

พรมปูพ�้น

คิ�วกันสาดขาง

ชุดล็อกยางอะไหล

แกรง…ถึงขีดสุด

ดวยดีไซนแหงอนาคต Advanced Dynamic Shield Design

ลุย…ไมมียั�ง

แชสซีสเหล็กกลา 2 ชั้น ไรรอยตอตลอดความยาว
ปองกันการโคงงอ และบิดตัว ตอบสนองทุกสภาวะ
เสนทางและงานบรรทุก

กับเคร�่องยนตและชวงลางเหนือชั้น ครบครันดวยระบบความปลอดภัย

ทุกอุปสรรค…ตองหลีกทางให

พาคุณกาวขามข�ดจำกัดแบบเดิมๆ สูทุกจ�ดหมายอยางมั่นใจ

ระบบกันสะเทือนหนา
อิสระแบบปกนก 2 ชั้น
พรอมคอยลสปร�ง
เกาะถนนเปนเยี่ยม

ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบแผนซอน
ติดตั้งใตเสื้อเพลา ออกแบบจ�ดยึด
และปรับตั้งแหนบ เพ�่อการขับข�่ที่นุมนวล
และยึดเกาะถนนดีข�้น

ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที
2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอร โบ อินเตอรคูลเลอร
เคร�่องยนต DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาลว เทอร โบ อินเตอรคูลเลอร พรอมทอรวมไอดี แบบทว�น อินเทค แมนิโฟลด 128 แรงมา

หองโดยสารกวางขวาง นั่งสบาย
ระบบความปลอดภัยครบครัน

ถุงลมนิรภัย
ชวยปองกันแรงกระแทกทางดานหนาของ
ผูขับข�่และผูโดยสาร โดยทำงานรวมกับ
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ
ปกปองทั้งผูขับข�่ และผูโดยสาร

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM – ABS

ระบบเบรกแบบปองกันลอล็อก
จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกะทันหัน
ชวยใหคุณหักหลบสิ�งกีดขวางได
อยางทันทวงที

ELECTRONIC BRAKE FORCE
DISTRIBUTION – EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก
แบบอิเล็กทรอนิกส
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพ�่อให
เกิดการกระจายแรงเบรกอยางเหมาะสม
ทั้ง 4 ลอ ชวยลดระยะเบรกใหสั้นลง

เบรกขนาดใหญ
ดิสกเบรกหนาขนาดใหญแบบมีชองระบาย
ความรอน และดรัมเบรกหลัง พรอม
หมอลมเบรกขนาดใหญ หยุดไดอยางมั่นใจ
ปลอดภัยทุกสถานการณ

คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกดานขางประตู
เสร�มความแข็งแรง เพ�่อชวยลดแรงกระแทก
ที่เขาสูหองโดยสาร เมื่อเกิดการชนจากดานขาง

ตารางขอมูลเทคนิค (Specifications)

มิติตัวรถ
และน้ำหนัก

(Dimensions
and Weights)

ความยาวตลอดคัน (Overall Length)
ความกวางตลอดคัน (Overall Width)
ความสูง (Overall Height)
ระยะฐานลอ (Wheel Base)
ความกวางชวงลอหนา (Front Track)
ความกวางชวงลอหลัง (Rear Track)
ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)
ความกวางกระบะภายใน (Bed Interior Width)
ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)
ระยะต่ำสุดถึงพ�้น (Ground Clearance)
น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)
รหัสเคร�่องยนต (Code)

มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
กก. (kg)

(Engine)

1,815
1,655
3,000
1,520
1,515

475
200
1,655

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)

ความจ�ถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)

75

ลิตร (Liter)

ขับเคลื่อน 2 ลอ
(2WD)

เกียรธรรมดา 5 สปด (5-Speed Manual)

1st

4.313

2nd

ระบบสงกำลัง

อัตราทดเกียร (Gear Ratio)

2.330

3rd

1.436

4th

1.000

5th

0.788

เกียรถอยหลัง (Reverse)

4.220

อัตราทดเฟ�องทาย (Final Gear Ratio)

แร็คแอนดพ�เนียน พรอมเพาเวอรผอนแรง

(Rack & Pinion with Power Steering)

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)

ม. (m)

5.7

อิสระ แบบปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปร�ง

ระบบกันสะเทือน หนา (Front)

(Independent-Double Wishbone with Coil Springs)

แหนบแผนซอนพรอมโชคอัพไขว (Rigid, Elliptic Leaf Springs)
ดิสกเบรก แบบมีชองระบายความรอน

หลัง (Rear)

ระบบเบรก

หนา (Front)

ลอ และยาง

หลัง (Rear)
ชนิด และขนาดของลอ (Wheel Type & Size)
ขนาดยาง (Tires Size)

(Ventilated Discs)

ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)
ลออัลลอย 16 x 6.0J (Alloy 16 x 6.0J)
225/65R16C

สีเง�น (Silver)

•
•
•

พรอมไลฝา (Hot Wire)
โครเมียม (Chrome)
ดานหลัง (Rear)

•
•
•
•
•
•
•
•

2 ตำแหนง (2 Positions)

แบบ 3 กาน (3-Spoke)

•
•
•
•
•
•

ผาทูโทน (Two-Tone Fabric)
3 ตำแหนง (3 Positions)

•
•
•

ดานคนขับปรับข�้น - ลงอัตโนมัติ พรอมระบบ Safety
(One Touch Operate Power Window with Safety on Driver’s Side)

•
•

กุญแจร�โมตพรอมไฟเร�องแสงที่ชองเสียบกุญแจ (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)
เคร�่องเสียง 2DIN - ว�ทยุ, ซีดี, เอ็มพ� 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)
ชองตออ�ปกรณ USB (USB Port)
ลำโพง (Speakers)
พรมรองพ�้นหองโดยสาร (Carpet Mats)
คานเหล็กนิรภัยบร�เวณประตูหนา และหลัง (Side Door Impact Bar)
ถุงลมนิรภัยคูหนา (Dual SRS Airbags)
เข็มขัดนิรภัยคูหนาแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคูหนา แบบ ELR 3 จ�ด 2 ตำแหนง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จ�ด 3 ตำแหนง (Rear Seat Belts 3-Point ELR x 3)
จ�ดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหนง ที่เบาะนั่งแถวที่ 2 (ISOFIX Child Restraint Mounting x 2)
ความปลอดภัย ระบบล็อกปองกันการเปดประตูจากภายใน (Child Protection Rear Doors Lock)
(Safety)
ระบบเบรกแบบ ABS พรอมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส EBD

1 ตำแหนง (1 Positions)
4

•
•
•
•

ปรับระดับได (Adjustable)

•
•
•
•

(Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)

ลออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ

ยางอะไหล (Spare Tire)

•
•

กันชนหนาสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)
กันชนหนาดานลาง สีเง�น (Front Lower Bumper with Silver Garnish Paint)
กระจังหนา (Radiator Grille)
ไฟหนาโปรเจคเตอรฮาโลเจน (Halogen Projector)
ไฟทายและไฟเบรคแบบ LED (LED Tail & Stop Lamps)
กรอบกระจกมองขางโครเมียม พรอมไฟเลี้ยว (Chrome Type Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)
กระจกมองขางปรับ และพับดวยไฟฟา (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)
มือเปดประตูดานนอก (Outer Door Handles)
มือเปดกระบะทาย (Rear Gate Handle)
ยางกันโคลน (Mud Guards)
กระจกหนากรองแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)
ที่ปดน้ำฝนหนาพรอมจังหวะหนวงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)
ไฟเบรกดวงที่ 3 (High-Mount Stop Lamp)
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอน (Day-Night Rear View Mirror)
ที่บังแดดคูหนา พรอมกระจกดานผูโดยสาร (Sunvisors with Passenger's Vanity Mirror & Lid)
ชองเก็บแวนตาเหนือศีรษะ (Overhead Sunglasses Pocket)
ไฟหองโดยสาร และไฟอานแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)
คอนโซลกลาง แบบเปยโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center)
ชองจายกระแสไฟ DC 12 โวลต (DC 12V Accessory Power)
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเขา-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)
ชองเก็บของที่ประตูคูหนา พรอมชองใสขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)
คอนโซลกลาง พรอมที่วางแกวน้ำ และกลองเก็บของมีฝาปด (Floor Console with Cup Holders & Lid)
กลองเก็บของดานหนา พรอมไฟสองสวาง (Glovebox with Lamp)
ที่พักแขนกลางเบาะหลัง พรอมที่วางแกวน้ำ (Rear Center Armrest with Cup Holders)
ชองใสขวดน้ำบร�เวณประตูคูหลัง (Rear Door with Bottle Holders)
มือจับเหนือศีรษะ (Retractable Assist Strap)
วัสดุหุมเบาะ (Seats Trim Material)
ที่นั่งตอนหลังพรอมพนักพ�งศีรษะ (Rear Seat Headrests)
ระบบปรับอากาศภายในหองโดยสาร (Air Conditioning)
จอแสดงขอมูลในการขับข�่ (Multi Information Display)
เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)
กระจกหนาตางไฟฟา (Power Windows)

3.909

ระบบบังคับเลี้ยว แบบ (Type)

(Wheels
and Tires)

(Interior)

(Dry Plate, Hydraulic Operating)

ชนิดเกียร (Type)

(Brakes)

ภายใน

แบบแหงแผนเดียว บังคับดวยไฮดรอลิก

คลัตช (Clutch)

(Suspension)

(Exterior)

1,470

ระบบขับเคลื่อน ชนิด (Type)

(Steering)

ภายนอก

1,520

(Drive System)

(Transmission)

KJ3TJNUFRU

4 สูบ แถวเร�ยง DOHC 16 วาลว เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร
(4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)

ระบบเชื้อเพลิง ชนิด (Type)

(Fuel System)

GLX

KJ3TJNUFRU
5,220

ปร�มาตรกระบอกสูบ (Displacement)
ซีซี (cc)
ความกวางกระบอกสูบ x ชวงชัก (Bore x Stroke)
มม. (mm)
อัตราสวนกำลังอัด (Compression Ratio)
กำลังสูงสุด (Max. Output)
กิโลวัตต kW (แรงมา PS) / รอบตอนาที (rpm)
แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)
นิวตันเมตร (N-m) / รอบตอนาที (rpm)

Double Cab 2WD

GLX

4D56

แบบเคร�่องยนต (Type)
เคร�่องยนต

ตารางแสดงอ�ปกรณมาตรฐาน (Standard Equipments)

Double Cab 2WD

•
•
•
•

ระบบลดกำลังเคร�่องยนต เพ�่อชวยเบรก (Brake Override System)
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)
ไลฝากระจกหลัง พรอมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ (Rear Defogger with Timer)
ระบบไฟกะพร�บฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System)

(Alloy wheel same size as standard tire)

พฤศจ�กายน 2563

สีตัวถังรถ

(Body Colors)

[U25]
STERLING SILVER

[U28]
GRAPHITE GRAY

[X37]
JET BLACK MICA

M-DRIVE APPLICATION
www.mitsubishi-motors.co.th

MitsubishiMotorsTH

หมายเหตุ : • รายละเอียด และสวนประกอบของรถยนตจร�งทีจ่ ำหนาย อาจแตกตางจากภาพทีป่ รากฏในเเค็ตตาล็อก บร�ษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงดานรายละเอียดตามความเหมาะสม
โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา ทัง้ นี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ�ม� เติมดานขอมูลเทคนิค อ�ปกรณมาตรฐาน และสวนประกอบของรถยนตจากผูจ ำหนายรถยนตมติ ซูบชิ ทิ ่ีไดรบั การแตงตัง้ อยางเปนทางการเทานัน้
• สีรถในเเค็ตตาล็อกอาจเเตกตางจากสีรถจร�งทีจ่ ำหนาย เนือ่ งจากระบบการพ�มพ

[W32]
SOLID WHITE

ครบทุกขอมูลรถ
และขอมูลบร�การหลังการขาย

DIAMOND WARRANTY

5 ป

หร�อ 100,000 กม.
*เง�่อนไขการรับประกันตามรายละเอียดคูมือประจำรถ

ฟร� คาแรงเช็กระยะ

5 ป

หร�อ 100,000 กม.
*แลวแตระยะใดถึงกอน

DIAMOND
PROTECTION

ประกันภัยชั้น 1

24

บร�การชวยเหลือฉุกเฉิน
HR

02-039-5785

CALL CENTER
02-079-9500

ลงทะเบียนทดลองขับ

SUPER LOCK

ซุปเปอรล็อก

BED LINER

พ�้นปูกระบะ

EXTERIOR

INTERIOR

FRONT BUMPER GARNISH*

FRONT UNDER GARNISH*

HOOD PROTECTOR

SCUFF PLATE

SIDE WINDOW DEFLECTOR

SIDE DOOR GARNISH

SPARE TIRE LOCK

FLOOR MATS

ชุดตกแตงกันชนหนา

คิ�วกันสาดขาง

ชุดตกแตงใตกันชนหนา

คิ�วกันกระแทกประตู

กันแมลงฝากระโปรงหนา

ชุดล็อกยางอะไหล

ฝาครอบบันไดสเตนเลส

พรมปูพ�้น

หมายเหตุ: • ภาพรถท่ีปรากฏเปนรุน Mega Cab Plus ซึ่งใชเพ�่อการโฆษณาเทาน้ัน อ�ปกรณตกแตงสามารถใชรวมกับรุน Mega Cab 2WD ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดสินคาอ�ปกรณตกแตง จากผูจำหนายรถยนตมิตซูบิชิที่ ไดรับแตงตั้งอยางเปนทางการเทานั้น
• ชุดกันชนหนา อ�ปกรณตกแตงแท รับประกัน 3 ป หร�อ 60,000 กิโลเมตร แลวแตระยะใดจะถึงกอน
*ชุดตกแตงกันชนหนา และชุดตกแตงใตกันชนหนา สามารถเลือกติดตั้งไดเพ�ยงอยางใดอยางหนึ่ง ไมสามารถติดตั้งรวมกันได

RUBBER MATS - FLAT TYPE

ยางปูพ�้นแบบเร�ยบ

แกรง…ถึงขีดสุด

ดวยดีไซนแหงอนาคต Advanced Dynamic Shield Design

ลุย…ไมมียั�ง

แชสซีสเหล็กกลา 2 ชั้น ไรรอยตอตลอดความยาว
ปองกันการโคงงอ และบิดตัว ตอบสนองทุกสภาวะ
เสนทางและงานบรรทุก

กับเคร�่องยนตและชวงลางเหนือชั้น ครบครันดวยระบบความปลอดภัย

ทุกอุปสรรค…ตองหลีกทางให

ระบบกันสะเทือนหนา
อิสระแบบปกนก 2 ชั้น
พรอมคอยลสปร�ง
เกาะถนนเปนเยี่ยม

พาคุณกาวขามข�ดจำกัดแบบเดิมๆ สูทุกจ�ดหมายอยางมั่นใจ

ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบแผนซอน
ติดตั้งใตเสื้อเพลา ออกแบบจ�ดยึด
และปรับตั้งแหนบ เพ�่อการขับข�่ที่นุมนวล
และยึดเกาะถนนดีข�้น

2.5
2.
5
ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิด 240 นิวตัน-เมตร ที่ 1,500-3,500 รอบ/นาที
2.5 ลิตร ดีเซล คอมมอนเรล เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร
เคร�่องยนต DI-D คอมมอนเรล DOHC 16 วาลว เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร พรอมทอรวมไอดี แบบทว�น อินเทค แมนิโฟลด 128 แรงมา

ระบบความปลอดภัยครบครัน

ถุงลมนิรภัย
ชวยปองกันแรงกระแทกทางดานหนา
ของผูขับข�่และผูโดยสาร โดยทำงานรวม
กับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ
ปกปองทั้งผูขับข�่ และผูโดยสาร

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM– ABS

ระบบเบรกแบบปองกันลอล็อก
จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกะทันหัน
ชวยใหคุณหักหลบสิ�งกีดขวางไดอยาง
ทันทวงที

ELECTRONIC BRAKE FORCE
DISTRIBUTION – EBD

ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก
แบบอิเล็กทรอนิกส
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS
เพ�่อการกระจายแรงเบรกอยางเหมาะสม
ทั้ง 4 ลอ ชวยลดระยะเบรกใหสั้นลง

เบรกขนาดใหญ
ดิสกเบรกหนาขนาดใหญแบบมีชองระบาย
ความรอน และดรัมเบรกหลัง พรอม
หมอลมเบรกขนาดใหญ หยุดไดอยางมั่นใจ
ปลอดภัยทุกสถานการณ

คานเหล็กกันกระแทกดานขางประตู
เสร�มความแข็งแรง ชวยลดแรงกระแทก
ที่เขาสูหองโดยสาร

ตารางขอมูลเทคนิค (Specifications)

มิติตัวรถ
และน้ำหนัก

(Dimensions
and
Weights)

ความยาวตลอดคัน (Overall Length)
ความกวางตลอดคัน (Overall Width)
ความสูง (Overall Height)
ระยะฐานลอ (Wheel Base)
ความกวางชวงลอหนา (Front Track)
ความกวางชวงลอหลัง (Rear Track)
ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)
ความกวางกระบะภายใน (Bed Interior Width)
ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)
ระยะต่ำสุดถึงพ�้น (Ground Clearance)
น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)
รหัสเคร�่องยนต (Code)

มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
มม. (mm)
กก. (kg)

(Engine)

(Fuel System)

GL

GLX

KJ3TCNJFRU

KJ3TCNUFRU

KJ3TCNJFRU

KJ3TCNUFRU

สีดำ (Black)
สีดำ (Black)

สีเง�น (Silver)

5,210
1,655
3,000
1,520
1,515
1,850

200
1,615

91.1 x 95.0
17.0 : 1
240 / 1,500-3,500
(Electrical Fuel Injection, Common Rail)

ความจ�ถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)

ลิตร (Liter)

75

ขับเคลื่อน 2 ลอ
(2WD)

แบบแหงแผนเดียว บังคับดวยไฮดรอลิก

(Dry Plate, Hydraulic Operating)

เกียรธรรมดา 5 สปด (5-Speed Manual)

ระบบสงกำลัง

อัตราทดเกียร (Gear Ratio)

1st

4.313

nd

2

2.330

3rd

1.436

4th

1.000

5th

0.788

เกียรถอยหลัง (Reverse)

4.220

(Brakes)

ลอ และยาง

(Wheels
and Tires)

(Rack & Pinion with Power Steering)

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)

อิสระ แบบปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปร�ง

หนา (Front)

(Independent - Double Wishbone with Coil Springs)

หลัง (Rear)

(Rigid, Elliptic Leaf Springs)

แหนบแผนซอนพรอมโชคอัพไขว

หนา (Front)

ดิสกเบรก แบบมีชองระบายความรอน

หลัง (Rear)

ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)
ลออัลลอย 16 x 6.0J

(Ventilated Discs)

ชนิด และขนาดของลอ (Wheel Type & Size)

(Alloy 16 x 6.0J)

ขนาดยาง (Tires Size)

225/65R16C

ยางอะไหล (Spare Tire)

(Alloy wheel same size as standard tire)

(Safety)

สีดำ (Black)
สีดำพรอมไฟเลี้ยวดานขางตัวรถ

•

•

สีเง�น (Silver)

•

-

พรอมไลฝา (Hot Wire)

สีดำ (Black)

แบบโครเมียม (Chrome Type)
ดานหลัง (Rear)

•
•

-

•

•

พรอมกระจกดานผูโดยสาร

ชองเก็บแวนตาเหนือศีรษะ (Overhead Sunglasses Pocket)
ไฟหองโดยสารและไฟอานแผนที่ (Room Lamp with Map Lamps)
คอนโซลกลาง แบบเปยโนแบล็ค (Piano Black Instrument Panel Center)
ชองจายกระแสไฟ DC 12 โวลต (DC 12V Accessory Power)
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเขา-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)
ชองเก็บของที่ประตูคูหนา พรอมชองใสขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)
ชองใสขวดน้ำบร�เวณประตูคูหลัง (Rear Door with Bottle Holders)
คอนโซลกลาง พรอมที่วางแกวน้ำ และกลองเก็บของมีฝาปด (Floor Console with Cup Holders & Lid)
กลองเก็บของดานหนา พรอมไฟสองสวาง (Glovebox with Lamp)
มือจับเหนือศีรษะ (Retractable Assist Strap)
วัสดุหุมเบาะ (Seats Trim Material)
ระบบปรับอากาศภายในหองโดยสาร (Air Conditioning)
จอแสดงขอมูลในการขับข�่ (Multi Information Display)
เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)

(With Vanity Mirror at Passenger Side)

ไฟหองโดยสาร (Room Lamp)

-

2 ตำแหนง (2 Positions)

[U28]
GRAPHITE GRAY

[X37]
JET BLACK MICA

•
•
•
•
•

ผาทูโทน (Two-Tone Fabric)

•
•
•

ดานคนขับ ปรับข�น้ - ลงอัตโนมั ติ พรอมระบบ Safety

ดานคนขับ ปรับลงอัตโนมั ติ

(One Touch Operate Power Window
with Safety System On Driver's Side)

(One Touch Auto Down Power
Window On Driver's Side)

2

•
•
•

ครบทุกขอมูลรถ
และขอมูลบร�การหลังการขาย

•
•
4

ประตูหนา (Front Door)

•
•

ปรับระดับได (Adjustable)

(Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)

-

•
•
•

•
•
พฤศจ�กายน 2563

หมายเหตุ : • รายละเอียด และสวนประกอบของรถยนตจร�งทีจ่ ำหนาย อาจแตกตางจากภาพทีป่ รากฏในเเค็ตตาล็อก บร�ษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงดานรายละเอียดตามความเหมาะสม
โดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา ทัง้ นี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ�ม� เติมดานขอมูลเทคนิค อ�ปกรณมาตรฐาน และสวนประกอบของรถยนตจากผูจ ำหนายรถยนตมติ ซูบชิ ทิ ่ีไดรบั การแตงตัง้ อยางเปนทางการเทานัน้
• สีรถในเเค็ตตาล็อกอาจเเตกตางจากสีรถจร�งทีจ่ ำหนาย เนือ่ งจากระบบการพ�มพ

[W32]
SOLID WHITE

M-DRIVE APPLICATION
MitsubishiMotorsTH

•
•
•

แบบ 3 กาน (3-Spoke)

• = มี - = ไมมี

(Body Colors)

www.mitsubishi-motors.co.th

•

•

-

ระบบลดกำลังเคร�่องยนต เพ�่อชวยเบรก (Brake Override System)
ระบบล็อกประตูอัตโนมั ติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)
ไลฝากระจกหลัง พรอมระบบตัดการทำงานอัตโนมั ติ (Rear Defogger with Timer)
ระบบไฟกะพร�บฉุกเฉินอัตโนมั ติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS - Emergency Stop Signal System)

ลออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ

สีตัวถังรถ

[U25]
STERLING SILVER

-

กุญแจร�โมตพรอมไฟเร�องแสงที่ชองเสียบกุญแจ (Keyless Entry Device with Illumination Lock Cylinder)
เคร�่องเสียง 2DIN - ว�ทยุ, ซีดี, เอ็มพ� 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)
สว�ตชควบคุมว�ทยุบนพวงมาลัย (Audio Control Switch on Steering Wheel)
ชองตออ�ปกรณ USB (USB Port)
ลำโพง (Speakers)
พรมรองพ�้นหองโดยสาร (Carpet Mats)
คานเหล็กนิรภัยบร�เวณประตู (Side Door Impact Bar)
ถุงลมนิรภัยคูหนา (Dual SRS Airbags)
เข็มขัดนิรภัยคูหนาแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคูหนา แบบ ELR 3 จ�ด 2 ตำแหนง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)
ความปลอดภัย ระบบเบรกแบบ ABS พรอมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส EBD

5.7

ม. (m)

•

•

กระจกหนาตางไฟฟา (Power Windows)

แร็คแอนดพ�เนียน พรอมเพาเวอรผอนแรง

ระบบบังคับเลี้ยว แบบ (Type)

ระบบเบรก

ภายใน

(Interior)

3.909

อัตราทดเฟ�องทาย (Final Gear Ratio)

กันชนหนาสีเดียวกับตัวรถ (Body Color Front Bumper)
กันชนหนาดานลาง (Front Lower Bumper)
กันชนหลัง (Stylish Rear Bumper)
ไฟหนาโปรเจคเตอร ฮาโลเจน (Halogen Projector)
ไฟตัดหมอกหนา (Front Fog Lamps)
ไฟทายและไฟเบรก แบบ LED (LED Tail & Stop Lamps)
กระจังหนา (Radiator Grille)
กรอบกระจกมองขางโครเมียม พรอมไฟเลี้ยว (Chrome Type Door Mirror Cover with Side Turn Lamps)
กระจกมองขางปรับและพับดวยไฟฟา (Electronically Controlled and Foldable Door Mirrors)
มือเปดประตูดานนอก (Outer Door Handles)
มือเปดกระบะทาย (Rear Gate Handle)
ยางกันโคลน (Mud Guards)
กระจกหนากรองแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)
ที่ปดน้ำฝนหนาพรอมจังหวะหนวงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)
ไฟเบรกดวงที่ 3 (High-Mount Stop Lamp)
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอน (Day-Night Rear View Mirror)
ที่บังแดดคูหนา (Sunvisors)

94 (128) / 4,000

หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส คอมมอนเรล

ชนิดเกียร (Type)

(Suspension)

1,635

2,477

ปร�มาตรกระบอกสูบ (Displacement)
ซีซี (cc)
ความกวางกระบอกสูบ x ชวงชัก (Bore x Stroke)
มม. (mm)
อัตราสวนกำลังอัด (Compression Ratio)
กำลังสูงสุด (Max. Output)
กิโลวัตต kW (แรงมา PS) / รอบตอนาที (rpm)
แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)
นิวตันเมตร (N-m) / รอบตอนาที (rpm)

คลัตช (Clutch)

ระบบกันสะเทือน

(Exterior)
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(Drive System)

(Steering)

ภายนอก

1,470

ระบบขับเคลื่อน ชนิด (Type)

(Transmission)

5,290
1,815

4D56

ระบบเชื้อเพลิง ชนิด (Type)

Mega Cab 2WD

GLX

4 สูบ แถวเร�ยง DOHC 16 วาลว เทอรโบ อินเตอรคูลเลอร
(4 Cylinders In-Line DOHC 16V Turbo Intercooler)

แบบเคร�่องยนต (Type)
เคร�่องยนต

ตารางแสดงอ�ปกรณมาตรฐาน (Standard Equipments)

Mega Cab 2WD
GL

DIAMOND WARRANTY

5 ป

หร�อ 100,000 กม.
*เง�่อนไขการรับประกันตามรายละเอียดคูมือประจำรถ

ฟร� คาแรงเช็กระยะ

5 ป

หร�อ 100,000 กม.
*แลวแตระยะใดถึงกอน

DIAMOND
PROTECTION

ประกันภัยชั้น 1

24

บร�การชวยเหลือฉุกเฉิน
HR

02-039-5785

CALL CENTER
02-079-9500

