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โปรดศึกษารายละเอียดรุนรถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง

• กระจังหนาแบบ Double Dimensions ที่สุดของความลงตัว ดีไซนแบบทูโทน สีเทาดำ และ Black Chrome 
 พรอมไฟทายดีไซนโทนสีเขม เท เต็มอารมณสปอรต และกันชนทาย Integrated Bumper ดีไซนสวยงาม
   เปนหนึ่งเดียวกับตัวรถ 
• Front Bumper Guard สีทูโทน พรอมชุดแตงสีเทาดำรอบคัน ที่กระจกมองขาง ราวหลังคา มือจับประตู 
 บันไดขาง ที่เปดกระบะทาย Fender Lip และ Robust Extender เพิ่มความดุดัน ทรงพลัง ในทุกมิติของรถ
• ลออัลลอยขนาด 18 นิ้ว ดีไซนแบบ Robust Radius สี Matte Black เท แกรง ดุดัน                            
• ไฟหนา ISUZU Vision Bi-LED สองสวางไดไกลและกวาง พรอมระบบเปด-ปดอัตโนมัติ 
• ไฟสองสวางเวลากลางวัน Multifunctional Daylight แบบ Built-in พรอมเปนไฟหรี่ในเวลากลางคืน 
 เสริมความมั่นใจ และความหรูหรา
• ไฟทาย Dual-Sonic LED แบบ Clear Lens ใหความสวางชัดเจน

AHEAD OFEXTERIOREXTERIOR

สะกดทุกสายตา สะทอนตัวตนที่เหนือกวา

NEW! ISUZU V-CROSS 4x4 MAGIC EYEs ความแกรง เขม ดุดัน ทรงพลัง
เต็มสมรรถนะออฟโรด มาพรอมเทคโนโลยีสุดล้ำ ท่ีทำหนาท่ีเสมือนดวงตาคูอัจฉริยะ
พาคุณทะยานสูทุกเสนทางผจญภัย เดินทางออกไปคนพบโลกกวางในมุมใหม
ชัดเจนดวยวิสัยทัศนท่ีล้ำกวา จนใครก็ตามไมทัน  

เห็นมากกวาทุกสายตา ลุยไดไกลกวาในทุกเสนทาง

ระบบชวยเหลือผูขับข่ี ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) ท่ีมาพรอมนวัตกรรม
กลองหนาคู 3D Imaging Stereo Camera คร้ังแรกของวงการรถปกอัพเมืองไทย ท่ีทำหนาท่ี
เสมือนดวงตาคูอัจฉริยะ คอยตรวจจับวัตถุดานหนาแบบ Real Time ไดอยางชัดเจน และแมนยำกวา
พรอมเรดาร 2 จุด และเซ็นเซอร 8 จุดรอบคัน ใหทุกเสนทางการผจญภัยและการคนพบใหมๆ   
คือเสนทางท่ีคุณม่ันใจไดสูงสุด 

เทคโนโลยีเพื่อระบบความปลอดภัย และความสะดวกสบายขั้นสุด
มอบการเดินทางที่มั่นใจในทุกเสนทางผจญภัย

NEW! ISUZU V-CROSS 4x4 MAGIC EYEs ดีไซนดุดัน เท แกรง ทรงพลัง



ระบบความบันเทิง ISUZU Ultimate Entertainment

หองโดยสารดีไซนระดับ Top Class หรูหรา โออา สะดวกสบาย

• เบาะนั่งดีไซนโอบกระชับ พรอมเทคโนโลยี COOLMAX  ชวยลดการสะสมความรอน 
 เบาะนั่งคูหนาเทคโนโลยี AVEC (Anti Vibration Elastic Comfort) ซับแรงสั่นสะเทือน ลดความเมื่อยลา 
 สะดวกสบายดวยระบบปรับไฟฟา 8 ทิศทางในตำแหนงที่นั่งคนขับ
• เบาะที่นั่งตอนหลัง นั่งสบายดวยเบาะรองนั่งยาว และองศาพนักพิงรับกับสรีระ พรอมที่วางแกวตรงกลางระหวางผูโดยสาร
• ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ควบคุมอุณหภูมิอิสระซาย-ขวา ดีไซนปุมควบคุมแบบ Piano Touch หรูหรามีระดับ
 พรอมชองแอรสำหรับผูโดยสารดานหลัง
• หนาจอ Smart MID ขนาดใหญ 4.2 นิ้ว จอขอมูลอัจฉริยะ แสดงขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ สวยงาม  โดดเดน อานขอมูลงาย 
• พวงมาลัยมัลติฟงกชัน ปรับระดับได 4 ทิศทาง (Tilt & Telescopic) สามารถปรับใหเหมาะกับทุกสรีระ

AHEAD OF INTERIOR

• หนาจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด 9 นิ้ว คมชัดระดับ HD ใชงานงาย
• รองรับระบบ Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*
• หนาจอแบบ Multitasking System แสดงผลบนหนาจอพรอมกันได 2 ฟงกชันเพิ่มความสะดวกสบาย
• กลองมองภาพดานหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in พรอมเสนกะระยะ Lane Guide
• ระบบเสียงรอบทิศทาง 8 ลำโพงแบบ Dynamic Surround Sound

*เฉพาะสมารทโฟนรุนที่รองรับการใชงาน

โปรดศึกษารายละเอียดรุนรถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง

NEW! ISUZU V-CROSS 4x4 MAGIC EYEs ท่ีสุดของการออกแบบภายใน ดวยดีไซน High-Class & Sporty เนนสีแบบทูโทน ดำ-น้ำตาล 
ในทุกมิติ สปอรตโฉบเฉ่ียวข้ันสุด หองโดยสารกวางขวาง โออา แบบ Sharp Horizontal Layers คมเขม เลนระดับกับแผงขางประตู ท่ีเติมเต็ม
อารมณดวยวัสดุพรีเมียม สี Brown Café และ Satin Silver เพิ่มความสปอรตหรู เหนือระดับไปอีกขั้น พื้นที่ภายในหองโดยสารกวาง
เนนการใชงานท่ีหลากหลาย สะดวกสบายตามหลัก Usability Design ใหทุกคร้ังของการเดินทาง เหนือล้ำกวาใคร

INTERIOR



AHEAD OF

จาก NEW! ISUZU V-CROSS 4x4 MAGIC EYEs
มุมมองที่เหนือชั้น มากกวาที่ตาเห็น กับระบบความปลอดภัย

มั่นใจกับ ADAS มอบความอุนใจในทุกเสนทาง ชวยลดอุบัติเหตุสูงสุดถึง 50%* 
เทคโนโลยีเพ่ือระบบความปลอดภัยล้ำหนาจาก ISUZU ออกแบบใหทุกระบบความปลอดภัยทำงานผสานกันเปนหน่ึง ลาสุดดวยระบบชวยเหลือผูขับข่ี  ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
ท่ีมาพรอมนวัตกรรมกลองหนาคู 3D Imaging Stereo Camera ทำหนาท่ีเสมือนดวงตาอัจฉริยะ คอยตรวจจับเสนถนน และวัตถุดานหนาแบบ Real Time ไดอยางชัดเจน และแมนยำกวากลองเด่ียว
แบบ Mono Camera พรอมเรดาร 2 จุด และเซ็นเซอร 8 จุดรอบคัน ใหคุณขับขี่ไดอยางอุนใจ ไมวาเสนทางของคุณจะทาทายแคไหน ความม่ันใจก็ตองเกินรอย

• ระบบแจงเตือนจุดอบัสายตา BSM (Blind Spot Monitoring) 
• ระบบชวยเตือนขณะถอยรถยนต RCTA (Rear Cross Traffic Alert) 
• ระบบควบคุมไฟสูงอตัโนมัติ AHB (Automatic High Beam)
• ระบบตัดกําลังเคร่ืองยนตเม่ือเหยียบคันเรงผิดพลาด PMM (Pedal Misapplication Mitigation) 

หมายเหตุ : ระบบชวยเหลือในการขับข่ีตางๆ เปนเพียงระบบชวยเหลือเทาน้ัน ผูขับข่ีตองควบคุมรถดวยความระมัดระวงั โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขการทํางานของระบบตางๆ เพ่ิมเติมในคูมือผูใชรถ

• ระบบเบรกอตัโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ ชวยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุซ้ําซอน MCB (Multi-Collision Brake) 
• ระบบเซ็นเซอรชวยจอดรถยนต Parking Aid System 
• ระบบต้ังคาจาํกัดความเร็วสูงสุดดวยตัวเอง MSL (Manual Speed Limiter) 

ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปองกันกอนเกิดอุบัติเหตุ
• ระบบไฟฉุกเฉินกะพริบอตัโนมัติเม่ือมีการเบรกกะทันหัน ESS (Emergency Stop Signal)
• ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส ABS (Anti-Lock Brake System) ชนิด 4-Channel 4-Sensor�
• ระบบชวยกระจายแรงเบรกใหสัมพันธกับน้ําหนักบรรทุกของรถ EBD (Electronic Brake-Force Distribution)
• ระบบชวยเพ่ิมแรงเบรกอตัโนมัติ เม่ือเบรกกะทันหัน BA (Brake Assist)
• ระบบควบคุมการทรงตัว ESC (Electronic Stability Control)

• ระบบปองกันลอหมุนฟรีขณะออกตัว TCS (Traction Control System)
• ระบบชวยออกตัวบนทางลาดชัน HSA (Hill Start Assist) 
• ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control)
• กลองมองภาพขณะถอยจอดแบบ Built-in พรอมเสนกะระยะ Lane Guide 

• ระบบเบรกฉุกเฉินอตัโนมัติเม่ือมีรถสวนทาง
  ขณะเล้ียวขวา TA-AEB (Turn Assist with AEB)

• ระบบควบคุมความเร็วอตัโนมัติแบบแปรผัน ACC
 (Full Speed Range Adaptive Cruise Control)
 พรอมฟงกชัน Stop and Go 

• ระบบแจงเตือนกอนการชนดานหนา
 FCW (Forward Collision Warning)
• ระบบเบรกฉุกเฉินอตัโนมัติ
 AEB (Autonomous Emergency Braking) 

• ระบบแจงเตือนออกนอกเลน
 LDW (Lane Departure Warning) 

PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกปองขณะเกิดอุบัติเหตุ
• โครงสรางหองโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile ม่ันใจสุด
• แชสซีสขนาดใหญ แข็งแกรง ปลอดภัย
• เข็มขัดนิรภัยท่ีน่ังตอนหนาแบบดึงกลับอตัโนมัติ (Pretensioner Safety Belts)
• เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ทุกท่ีน่ัง
• แอรแบค 6 ตําแหนง
• Crash Unlock ปลดล็อกประตูอตัโนมัติเม่ือแอรแบคทํางาน
• จุดยึดเบาะน่ังสําหรับเด็ก (Isofix) ท่ีเบาะน่ังตอน 2

โปรดศึกษารายละเอียดรุนรถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง

มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว
จาก ASEAN NCAP

*ขอมูลอางอิงจากสภาความปลอดภัยแหงชาติ (The National Safety Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบชวยเหลือผูขับข่ีสามารถชวยลดอุบัติเหตุ โดยระบบแจงเตือนกอนการชนดานหนา (Forward Collision Warning with Autobrake) ชวยลดการชนทายรถคันหนา 50%

PROTECTIONPROTECTION



AHEAD OF POWERPOWER

พลังแรง! พาคุณทะยานล้ำ 
ทะยานสูจุดมุงหมายใหมๆ ที่คุณไมเคยไปถึงมากอน ดวยขุมพลังแรง  ISUZU 3.0 Ddi Blue Power ที่เหนือกวาดวยเทคโนโลยีดีเซล
คอมมอนเรลสมบูรณแบบจากอีซูซุ พรอมระบบเทอรโบแปรผัน แรงจัดต้ังแตรอบต่ำ ตอบสนองไดอยางรวดเร็ว คงเอกลักษณความทนทาน
และประหยัดน้ำมันตามแบบฉบับอีซูซุ พรอมพาคุณลุยสูจุดหมายใหมท่ีเหนือกวา

เกียรอตัโนมัติ 6 สปด
• ถายทอดจงัหวะการเปล่ียนเกียรนุมนวล ราบร่ืน
• โหมดการขับข่ีแบบสปอรต Rev Tronic สามารถเลือกเปล่ียนเกียรได
   แบบเกียรธรรมดา แมนยํา และตอบสนองไดรวดเร็ว

ระบบสงกําลัง
ขีดสุดแหงศักยภาพ 4x4 ม่ันใจลุยไดทุกท่ี
• ระบบ Terrain Command ทํางานไดฉับไว แมนยํา สวิตชเปล่ียนการขับเคล่ือนจาก
 2 ลอเปน 4 ลอ เลือกการใชงานใหเหมาะกับทุกสภาพถนนท้ัง 2H/4H และ 4L
• ระบบ Electronic Diff-Lock ควบคุมการทํางานดวยไฟฟา ชวยล็อกเฟองทาย ใหเคร่ืองยนต
 สงกําลังไปยังลอหลังดานซาย และขวาเทากัน เพ่ือใหผานอุปสรรคยากๆ ไปไดอยางงายดาย
• ลุยน้ําไดสูงสุด 800 มิลลิเมตร

ขุมพลังแรง…แกรงขั้นสุด
ยอดนวัตกรรมแหงเคร่ืองยนต...
เทคโนโลยีความแรงท่ีพาคุณทะยานฝาทุกอุปสรรค
ดวยพลังแรง และขีดสุดสมรรถนะ  ISUZU 3.0 Ddi Blue Power 4JJ3-TCX
กำลังสูงสุด 190 แรงมา ท่ี 3,600 รอบ/นาที�แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร ท่ี 1,600-2,600 รอบ/นาที

• ระบบหัวฉีดแบบ High Pressure แรงดันสูงถึง 250 MPa ใหละอองน้ำมันละเอียด เผาไหมสมบูรณแบบ
• เทอรโบขนาดใหญ Electronic VGS Turbo ชวยใหเครื่องยนตตอบสนองไดดีเยี่ยมในทุกรอบความเร็ว
• กลอง ECM ประมวลผลแบบ Multi-core ประมวลผลแมนยำตอบสนองไวตอการใชงาน

แรงจัด พรอมลุยทุกอุปสรรค

190190
แรงมาแรงมา

โปรดศึกษารายละเอียดรุนรถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง

เกียรธรรมดา 6 สปด
ถายทอดพลังเต็มสมรรถนะ ชวงชักสั้น เขาเกียรงาย แมนยำ ขับสนุก อารมณ
สปอรตเราใจ
• ออกตัวแรง อัตราทดเกียรตอเนื่อง ใหกำลังฉุดลากสูงในทุกระดับความเร็ว
• โอเวอรไดรฟ 2 ตำแหนงที่เกียร 5 และ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันสุด
• Genius Sport Shift ไฟบอกตำแหนงเกียร พรอมแจงเตือนการเปลี่ยนเกียร 
   ในรอบเครื่องยนต และความเร็วที่เหมาะสม
• Reverse Ring เพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัยในการเขาเกียรถอย 



โปรดศึกษารายละเอียดรุนรถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง

AHEAD OF STABILITYSTABILITY

ชวงลางแกรงทน เกาะถนนเปนเย่ียม ยากท่ีใครจะเลียนแบบได
NEW! ISUZU V-CROSS 4x4 MAGIC EYEs ดวยโครงสรางตัวถัง และแพลตฟอรม “ISUZU DYNAMIC�DRIVE PLATFORM”
ผสานการทำงานของโครงสราง ตัวถัง แชสซีส เคร่ืองยนต และชวงลางใหทำงานรวมกันเปนหน่ึง เพ่ือดุลยภาพการขับข่ี
ท่ีสมบูรณแบบ พาชีวิตลุยไปใหสุดทางไดอยางม่ันใจ

• การออกแบบมิติฐานลอ และชวงลอหนา-หลัง เพ่ือดุลยภาพในการขับข่ีท้ังขณะบรรทุก และไมบรรทุกสัมภาระ
• ชวงลางดานหนาแบบอิสระปกนก 2 ช้ัน (Double Wishbone) พรอมคอยลสปริง และตําแหนงจุดยึดปกนก 
 ออกแบบเพ่ือลดอาการโยนตัว และสามารถเขาโคงไดอยางม่ันใจ �
• ชวงลางดานหลัง แหนบยาวแบบ Long Span ผลิตดวยเทคโนโลยี WSSP (Warm Stress Shot Peening)
  ชวยใหตัวแหนบมีความแข็งแกรง ทนทาน ยืดหยุน ใหความนุมนวลกวาแหนบปกติ�
• Semi-Midship การวางตําแหนงเคร่ืองยนตเย้ืองหลังเพลาหนาทําใหกระจายน้ําหนักไดสมดุลกับตัวรถ

AHEAD OF DURABILITY

ทนทาน ทาทาย ทลายทุกขอจาํกัด
▪ โครงสรางตัวถัง Ultra-High Tensile ทนทานตอการบิดตัว แข็งแกรงกวาเหล็กธรรมดา
• แชสซีสแกรง ข้ึนรูปดวยเหล็กกลาแบบ Reinforce รองรับน้ําหนัก และการขับข่ีสมบุกสมบัน ลดการบิดตัวดวย Cross Section�
• Timing Gear & Chain แบบ Double Scissors Gear ชวยลดระยะหางของฟนเฟองและระบบปรับความตึงอตัโนมัติ 
   พรอมชุดขับเคล่ือนเพลาลูกเบ้ียวดวยเฟอง เคร่ืองยนตจึงทนทาน และเงียบ �
• เส้ือสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหน่ียวนําดวยคล่ืนความถ่ีสูง เอกลักษณเฉพาะอีซูซุ�
• สลักลูกสูบเคลือบสารพิเศษ Diamond-Like Carbon ชวยใหเคร่ืองยนตทํางานไดไหลล่ืนเต็มพลังสุด�
• Electronic Thermostat ควบคุมการเปด-ปดวาลวน้ํา ดวยระบบไฟฟา ชวยใหอุณหภูมิภายในเคร่ืองยนตเหมาะสมทุกชวงการใชงาน 

DURABILITY



เลือกรุนที่ใช ในแบบที่เปนคุณ
GradeGrade

AHEAD OF INNOVATIONINNOVATION

• กุญแจ Isuzu Genius Entry พรอมฟงกชัน Remote Engine Start สตารทเคร่ืองยนต
   ดวยกุญแจรีโมทในระยะ 20 เมตร
• Welcome Light ไฟสองสวางในหองโดยสารเปดอตัโนมัติ เม่ือเขาใกลรถในระยะ 2 เมตร
• Follow Me Home สามารถเปดไฟสองสวางไดนาน 30 วินาที หลังดับเคร่ืองยนต
• Walk Away Auto Lock ระบบล็อกประตูอตัโนมัติ เม่ือเดินออกหางจากตัวรถเกินระยะ 3 เมตร

ลุยอยางสมารท กับฟงกชันสุดล้ํา
• Auto Light Off ระบบปดไฟหนาอตัโนมัติ เม่ือดับเคร่ืองยนต และเปดประตูรถ�
• ไฟหนา ISUZU Vision Bi-LED สองสวางไดไกลและกวาง พรอมระบบเปด-ปดอตัโนมัติ 
   ผสาน Multifunctional Daylight ไฟสองสวางเวลากลางวนัแบบ Built-in
• High Efficiency Filter ระบบกรองอากาศเขาหองโดยสารสามารถดักฝุนขนาดเล็ก
 ไดถึงระดับ PM 2.5�

• กระจกบังลมหนาแบบ IR Cut
 ชวยกรองรังสีอินฟราเรด ปองกัน
 รังสี UVA และ UVB ลดอุณหภูมิ
 ในหองโดยสาร

• Rain Sensing Wiper ระบบปดน้ําฝนอตัโนมัติ
   เพ่ิมความสะดวกสบาย พรอม Integrated Wiper 
   Blade ระบบฉีดน้ําบนกานปด แบบ Blade Type 
   สะอาดหมดจด และไมบดบังทัศนวิสัยในการขับข่ี

IR/UVA/UVB
PROTECTION

Valencia Topaz Metallic

Islay Gray Opaque
Dolomite White Pearl

Bohemian Silver Metallic
Bavarian Black Mica

AHEAD OF CHOICESCHOICES
แอปพลิเคชันโฉมใหม!

แอปเดียวจบ ครบทุกเร่ืองอีซูซุ
ดาวนโหลดไดเลยวนัน้ี

โปรดศึกษารายละเอียดรุนรถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง



SPECIFICATIONS
รุ�น

รายละเอียด

รายละเอียดทางเทคนิค

V-Cross 2 Doors

3.0 Ddi Z

M/T M/T M/T A/T

3.0 Ddi Z 3.0 Ddi ZP 3.0 Ddi M

V-Cross 4 Doors

รุ�น

อุปกรณ�

อุปกรณ�มาตรฐาน / พ�เศษ

V-Cross 2 Doors

3.0 Ddi Z

M/T M/T M/T A/T

3.0 Ddi Z 3.0 Ddi ZP 3.0 Ddi M

V-Cross 4 Doors

เคร�องยนต            

รุน 4JJ3-TCX   

แบบ 4 สูบ แถวเรียง 16 วาลว ดับเบิ้ลโอเวอรเฮดแคมชาฟท (DOHC) ระบายความรอนดวยนํ้า คอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น  พรอม VGS เทอรโบ และอินเตอรคูลเลอร (มอก. 2550-2554)

ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) 2,999   

ความกวางกระบอกสูบ x ชวงชัก (มม.) 95.4 x 104.9   

อัตราสวนกําลังอัด (ตอ 1) 16.3   

กําลังสูงสุด กิโลวัตต(แรงมา)/รอบตอนาที 140 (190)/3,600   

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร/รอบตอนาที) 450/1,600 - 2,600   

ระบบ ISS (Idling Stop/Start System)  -- -- -- •   

นํ้ามันเชื้อเพลิง   นํ้ามันดีเซล (รองรับนํ้ามันดีเซล B20)

ความจุถังนํ้ามัน (ลิตร)   76

ระบบสงกําลัง

คลัตช   แบบแหงแผนเดียว  ทอรคคอนเวอรเตอร   

ระบบเกียร  ธรรมดา 6 จังหวะ  อัตโนมัติ 6 จังหวะ พรอม Rev Tronic    

อัตราทดเกียร 1  4.942  3.600   

อัตราทดเกียร 2   2.452  2.090   

อัตราทดเกียร 3   1.428  1.488   

อัตราทดเกียร 4   1.000  1.000   

อัตราทดเกียร 5   0.749  0.687   

อัตราทดเกียร 6   0.634  0.580   

อัตราทดเกียรถอยหลัง   4.597  3.732   

อัตราทดเฟองทาย    3.727  3.727   

อัตราทดเกียร 4L /4H    2.482/1.000   

ระบบ Electronic Diff-Lock ที่เฟองทาย  • •  • •   

ระบบพวงมาลัย            

ชนิด แบบแร็คแอนดพิเนียนพรอมเพาเวอรชวยผอนแรง แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได   

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) 6.1   

ระบบเบรก            

หนา ดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน   

หลัง ดรัมเบรก   

ระบบกันสะเทือน            

หนา แบบอิสระปกนก 2 ชั้น คอยลสปริง และเหล็กกันโคลงพรอมโชกอัพแกส   

หลัง แหนบแผนรูปครึ่งวงรี พรอมโชกอัพแกส (แหนบเหนือเพลา)   

ลอและยาง            

ลอ  ลออัลลอยสีเงิน 18" x 7.5J ลออัลลอยสี Matte Black 18" x 7.5J   

ขนาดยาง   265/60R18   

ยางอะไหล       

มิติและความจุ            

มิติตัวรถ ยาว x กวาง x สูง (มม.) 5,265 x 1,870 x 1,790  5,265 x 1,870 x 1,810     

มิติกระบะ ยาว x กวาง x สูง (มม.)  1,805 x 1,530 x 490  1,495 x 1,530 x 490   

ฐานลอ (มม.)    3,125   

ความกวางชวงลอหนา/หลัง (มม.)    1,570/1,570   

ความสูงใตทองรถ (ที่เสื้อเพลาทาย, มม.)    240   

นํ้าหนักรถโดยประมาณ (กก.)  1,960 1,990  1,995 2,020

ภายนอก            

ไฟหนา   Bi-Beam LED projector  

ระบบปรับระดับไฟหนาสูง-ตํ่า • • • •  

ระบบไฟหนา Follow Me Home • • • • 

ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ -- --  -- • 

ไฟตัดหมอกหนา   LED     

ไฟทาย    LED 

กระจังหนา  โครเมียม และสีเทาเขม             Black Chrome และสีเทาดํา  

กระจกมองขาง                         สีเดียวกับตัวรถ ปรับ-พับไฟฟา   สีเทาดํา ปรับ-พับไฟฟา  

มือเปดประตู   โครเมียม    สีเทาดํา   

B-Pillar ตกแตงดวย Blackout Film --  • •  •  

บันไดขาง    สีเงิน   สีเทาดํา 

กันชนทาย           แบบ Integrated สีเดียวกับตัวรถ   

เสาอากาศ     แบบมาตรฐาน   

กระจกบังลมหนา   แบบอัดซอนนิรภัย   แบบอดัซอนนริภยั และ IR Cut

ที่ปดนํ้าฝนดานหนา แบบหน�วงเวลา และปรับตั้งเวลาได พรอมที่ฉีดนํ้าลางกระจก แบบ Built-in 

ระบบปดนํ้าฝนอัตโนมัติ -- -- -- •  

ราวหลังคา -- • • •

ชุดตกแตง 

-- --

 ชุดตกแตงกันชนหนา คิ้วซุมลอ

     ชุดเสริมขอบกระบะและพื้นปูกระบะ  

ภายใน

มาตรวัด  แบบ Super Vision พรอมจอแสดงขอมูลการขับขี่ (MID) 

ระบบแนะนําการเปลี่ยนเกียร GSI (Genius Sport Shift) • • • --

พวงมาลัย                        หุมหนัง                             หุมหนัง สี 2-tone ดําและนํ้าตาล  

การปรับระดับพวงมาลัย   4 ทิศทาง (สูง-ตํ่า และ เขา-ออก)  

สวิตชควบคุมเคร�องเสียงที่พวงมาลัย • •  • •  

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) • •  • 

การตกแตงคอนโซลหนา หุมหนังสังเคราะหสีดํา  หุมหนังสังเคราะหสีดํา-ดายนํ้าตาล  

ที่วางของอเนกประสงคบนคอนโซลหนา   แบบมีฝาปด   

คอนโซลกลาง แบบมีฝาปดหุมหนังสังเคราะหสีดํา  แบบมฝีาปดหุมหนงัสงัเคราะหสดีาํ-ดายนํา้ตาล

ชุดตกแตงแผงประตู  สีเงินซาติน และ Gun Metallic สีเงินซาติน และ Cafe’ Brown

   พรอมหุมหนงัสังเคราะหสดีาํบริเวณทีพ่กัแขน พรอมหุมหนงัสังเคราะหสดีาํ-ดายนํา้ตาลบริเวณทีพั่กแขน

มือเปดประตูดานใน   สี Satin Chrome

กระจกไฟฟา เล�อนขึ้น-ลงอัตโนมัติ พรอมระบบปองกันการหนีบดานผูขับขี่   

เซ็นทรัลล็อก พรอมระบบล็อกอัตโนมัติเม�อรถวิ่ง • • • •

กุญแจรีโมท  Integrated Key พรอม Immobilizer Isuzu Genius Entry พรอม Immobilizer 

ระบบสตารทแบบ Push Start -- -- • •

ระบบ Remote Engine Start -- -- -- •

ระบบเคร�องเสียง หนาจอสัมผัสขนาด 7" รองรับระบบ หนาจอสัมผัสขนาด 9" รองรับระบบ 

   
Android Auto และ Wireless Apple CarPlay* Android Auto และ Wireless Apple CarPlay*

ระบบเช�อมตอโทรศัพท และการเลนเพลง Bluetooth พรอมระบบ WiFi Mirroring และชองตออุปกรณ USB/AUX

ลําโพง  6 ตําแหน�ง 

8 ตําแหน�ง (รวมทวีตเตอร และ Roof Speaker)
   

(รวมทวีตเตอร และ

   
Roof Speaker)

ระบบปรับความเย็น 
• •

 ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone

     
ปรับอุณหภูมิแยกอิสระ ซาย-ขวา

แผนกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5 • • • •  

ชองแอรสําหรับผูโดยสารตอนหลัง -- • • •

ชองตออุปกรณไฟฟาเสริม DC 12 โวลต • • • •  

ชองตออุปกรณไฟฟาเสริม USB Charger --  1 ตําแหน�ง 2.1 A

  หมายเหตุ
: รายละเอียดต�างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า : สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต�างจากสีจริงเนื่องจากการพ�มพ�
: อุปกรณ�มาตรฐานไม�รวมอุปกรณ�ตกแต�งเสริม : ก�อนใช�งานโปรดศึกษาเงื่อนไข และวิธีการใช�งานจากคู�มือการใช�รถโดยละเอียด เพ�่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช�งาน

PR 1022• อุปกรณมาตรฐาน   -- ไมมี

สี

สี

ลอเหล็ก 18" x 7.5J ยาง 265/60R18

รุ�น

อุปกรณ�

อุปกรณ�มาตรฐาน / พ�เศษ

V-Cross 2 Doors

3.0 Ddi Z

M/T M/T M/T A/T

3.0 Ddi Z 3.0 Ddi ZP 3.0 Ddi M

V-Cross 4 Doors

ภายใน            

ที่ใสแวนตา พรอมไฟสองแผนที่ 2 ตําแหน�ง • • • •

ที่บังแดด   คูหนาแบบมีกระจก และไฟสองสวาง พรอมที่เก็บนามบัตรเฉพาะดานผูขับขี่

ไฟสองสวางในหองโดยสาร • • • •

วัสดุเบาะนั่ง      หนังสังเคราะห COOLMAX สีดํา หนงัสังเคราะห COOLMAX สี 2-tone ดาํและนํา้ตาล  

เบาะนั่งคูหนา ปรับเล�อน-เอน และปรับระดับสูง-ตํ่าได 
ปรับไฟฟา 8 ทิศทาง เฉพาะดานผูขับขี่

   เฉพาะผูขับขี ่

ชองเก็บเอกสารหลังเบาะคูหนา • • •  •  

ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะหนา ดานผูโดยสาร • • •  •

เบาะนั่งตอน 2 -- แบบพับขึ้นได 60:40 พรอมที่พักแขน

มือจับภายในรถ (Assist Grip) 3 ตําแหน�ง   7 ตําแหน�ง  8 ตําแหน�ง

อุปกรณเพ�อความปลอดภัย    

ไฟสองสวางเวลากลางวันแบบ LED • • • •  

ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่กระจกมองขาง • • • •  

ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED • • • •  

ประตูเสริมคานเหล็กเพ�อความปลอดภัย • • • •  

แปนเบรกยุบตัวได • • • •

ถุงลมคูหนา (Dual SRS Airbags) • • • •  

ถุงลมดานขางคูหนา (SRS Side Airbags) -- -- -- •  

มานถุงลมดานขาง (SRS Roof Rail Airbags) -- -- -- •

ระบบปลดล็อกประตูอัตโนมัติเม�อถุงลม SRS ทํางาน • • • •

ระบบปลดล็อกประตู One Motion Unlock เฉพาะดานผูขับขี่ • • • •

เข็มขัดนิรภัยเบาะคูหนา ELR 3 จุด ปรับระดับได ดึงกลับและผอนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner with Load Limiter)

เข็มขัดนิรภัยดานหลัง -- ELR 3 จุด 3 ตําแหน�ง   

ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผูโดยสารคูหนา • • • •  

จุดยึด ISOFIX ที่เบาะนั่งดานหลัง -- • • •  

ไลฝากระจกหลัง • • • •  

กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะทอนได • • • •  

กลองมองภาพดานหลังขณะถอยจอด • • • •

ระบบปองกันลอล็อก ABS พรอม EBD และ BA • • • •  

ระบบลดกําลังเคร�องยนตเพ�อชวยเบรก BOS • • • •

ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESC • • • •  

ระบบปองกันลอหมุนฟรีขณะออกตัว TCS • • • •  

ระบบชวยออกตัวบนทางลาดชัน HSA • • • •  

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC • • • •  

ระบบชวยเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองขาง BSM -- -- -- •

ระบบชวยเตือนขณะถอยรถ RCTA -- -- -- •

เซ็นเซอรกะระยะหนา 4 จุด และหลัง 4 จุด -- -- -- •

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน ESS • • • •

ระบบล็อกรถอัตโนมัติเม�อกุญแจรีโมทอยูหางจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) -- -- • •

สัญญาณกันขโมย • • • •

ระบบแจงเตือนกอนการชนดานหนา FCW -- -- -- •

ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB -- -- -- • 

ระบบแจงเตือนออกนอกเลน LDW -- -- -- •

ระบบตัดกําลังเคร�องยนตเม�อเหยียบคันเรงผิดพลาด PMM -- -- -- •

ระบบตั้งคาจํากัดความเร็วสูงสุดดวยตัวเอง MSL -- -- -- •

ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ AHB -- -- -- •

ระบบเบรกอัตโนมัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ MCB -- -- -- • 

ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเม�อมีรถสวนทางขณะเลี้ยวขวา TA-AEB -- -- -- •

สี

*ระบบ Apple CarPlay เปนลิขสิทธิ์ของ Apple Inc. ซ่ึงรองรับการใชงานระบบ และอุปกรณตามที่ระบุไวใน http://www.apple.com/th/ios/carplay

 Full Speed Range

 Adaptive Cruise Control


