SPECIFICATIONS
รุน
ขนาด
มิติภายนอก

ความยาวชวงลอ
ความกวางชวงลอ

ยาว
กวาง
สูง
หนา
หลัง

ระยะต่ำสุดจากพ�้น (วัดจากจ�ดต่ำสุดของรถ)

มิติภายใน

ยาว
กวาง
สูง

2.4V 4WD
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.
มม.

4,795
1,855
1,835
2,750
1,540
1,555

มม.
มม.
มม.

2,487
1,478
1,103

มม.

เคร�่องยนต
รุน
แบบ
ความจ�กระบอกสูบ
ซีซี
มม.
ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก
อัตราสวนกำลังอัด
กำลังสูงสุด
กิโลวัตต (แรงมา PS) / รอบตอนาที
แรงบิดสูงสุด
นิวตัน-เมตร / รอบตอนาที
ระบบจายน้ำมัน
ความจ�ถังน้ำมัน

ลิตร

ระบบกันสะเทือน

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / เกียรถอยหลัง
อัตราทดเฟ�องทาย
ตอ 1
หนา
หลัง
หนา / หลัง

น้ำมันเชื้อเพลิง
แชสซีส
ระบบขับเคลื่อน
ระบบเกียร
อัตราทดเกียร

ระบบเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

ยางและลอ / ยางอะไหล
อ�ปกรณมาตรฐาน
ภายนอก
กระจังหนา
ชุดตกแตงกันชนหนา
บันไดขาง
ไฟหนาแบบเลนส โปรเจคเตอร
ระบบควบคุมการเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ
ระบบปรับไฟหนาสูง-ต่ำ

ไฟทาย
ไฟเลี้ยวหนา - หลังแบบ LED
กระจกมองขาง
ปรับและพับเก็บดวยไฟฟา พรอมไฟเลี้ยว
ระบบ Welcome Light
มือเปดประตู
ประตูทายเปด-ปดดวยระบบไฟฟา พรอมระบบปองกันการหนีบ
ราวหลังคา / สปอยเลอรหลัง
หนา
ที่ปดน้ำฝน
หลัง
ภายในและอ�ปกรณอำนวยความสะดวก
สีภายใน
เบาะนั่ง
สี
วัสดุหุม
แถวที่ 1
ปรับเลื่อน - เอน / ปรับระดับสูง - ต่ำ

การตกแตง

แถวที่ 2
การปรับเลื่อน - เอน
แถวที่ 3
แผงคอนโซลหนา
ชองปรับอากาศดานหนา
แผงขางประตู ตกแตงดวยแถบสีเง�น
แผงควบคุมขางประตู
มือเปดประตูดานใน

2.4V

ม.

2.4G

ที่บังแดด

มือจับ

พวงมาลัย

หัวเกียร

193

ฐานเกียร

ดานผูขับข�่
ดานผู โดยสาร

2.4V 4WD

วัสดุ / การตกแตง

80

ดีเซล
ขับเคลื่อน 4 ลอ
ขับเคลื่อน 2 ลอ
อัตโนมัติ 6 จังหวะ พรอม Sequential Shift และ Paddle Shift
3.600 / 2.090 / 1.488 /1.000 / 0.687 / 0.580 / 3.732
4.100
แบบอิสระปกนกคู พรอมคอยลสปร�งและเหล็กกันโคลง
แบบโฟรลิงค พรอมคอยลสปร�งและเหล็กกันโคลง
ดิสกเบรกแบบมีคร�บระบายความรอน
แร็คแอนดพ�เนียน พรอมพาวเวอรชวยผอนแรงแบบ VFC
5.8

265/60 R18 ลออัลลอย
สีดำเงา และโครเมียม
สีเง�น
สีเง�น
Bi-beam LED
พรอมระบบ Follow-me-home
แบบอัตโนมั ติ

-

สีดำ
สีดำ
หนังและหนังสังเคราะห
แบบสปอรต

ปรับไฟฟา ดานผูขับและผู โดยสาร

แบงสวน 60 / 40 พรอมที่พักแขนแบบพับเก็บได และที่วางแกวน้ำ
พรอมระบบพับและยกข�้นจังหวะเดียว
แบงสวน 50 / 50 ปรับเอนและพับเก็บได
หนังสังเคราะหและแถบสีเง�น
แถบสีเง�นและโครเมียม
บุหนังสังเคราะหสีดำ
สีดำเมทัลลิก
โครเมียม

ไฟสองสวางที่ประตู

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
กระจกมองหลัง
กระจกไฟฟา
แบบข�น้ -ลงอัตโนมัติ พรอมระบบปองกันการหนีบ
กุญแจร�โมท
ระบบสตารทเคร�่องยนต
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock
สว�ตชเลือกโหมดการขับข�่
แถวที่ 1 ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ
เคร�่องปรับอากาศ
แถวที่ 2 และ 3
ชองเก็บของ
ชองเก็บของดานบน
ชองเก็บของดานลาง
กลองเก็บของ
ชองเก็บของที่แผงประตู
ที่เก็บแวนตา
ที่วางแกว
ชองเก็บเอกสารหลังเบาะคูหนา
ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคูหนา
ที่แขวนอเนกประสงค
ชองตออ�ปกรณ ไฟฟา กระแสตรง DC 12 โวลต
กระแสสลับ AC 220 โวลต
ระบบเคร�่องเสียงและการเชื่อมตอ
เคร�่องเสียง
ระบบ Apple CarPlay
ระบบโทรออกดวยเสียง
ระบบ T-Connect
ลำโพง
เสาอากาศ
ความปลอดภัย
ไฟสองสวางเวลากลางวัน (Daytime Running Lights)
ไฟตัดหมอกหนา
ไฟตัดหมอกหลัง
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
ไลฝากระจกหลัง
กลองมองหลัง
สัญญานเตือนกะระยะ 6 ตำแหนง
เข็มขัดนิรภัย 3 จ�ด ทุกที่นั่ง

ระบบเตือนการโจรกรรมและ Immobilizer
ระบบปองกันลอล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
ระบบเสร�มแรงเบรก BA
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC
ระบบปองกันลอหมุนฟร� TRC
ระบบควบคุมการสายของสวนพวงทาย TSC
ระบบชวยออกตัวบนทางลาดชัน HAC
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC
ระบบควบคุมเฟ�องทาย (Auto Limited Slip Differential)
โครงสรางนิรภัย GOA
คานเหล็กนิรภัยดานขาง
ระบบถุงลมเสร�ม

ความปลอดภัย SRS

ดานผูขับ ผู โดยสาร และหัวเขาผูขับ

ดานขาง และมานนิรภัย

มีที่เก็บนามบัตร
มีกระจก และฝาปด

ปรับสูง-ต่ำ และเขา-ออก (Tilt & Telescopic)
หุมหนังพรอมลายไมและแถบสีเง�น
มี

หุมหนัง / แถบสีเง�น

การตกแตง

ฟ�งกชันแสดงสถานะการเลี้ยวของลอหนา ( Tire Turning Angle)
ไฟสองสวางในหองโดยสาร

2.4G

8 ตำแหนง

การปรับระดับ
วัสดุ / การตกแตง
สว�ตชควบคุมเคร�่องเสียง / โทรศัพท / MID

จอแสดงขอมูลการขับข�่ (MID)

2.4V

มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปด และไฟสองสวาง
มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาปด และไฟสองสวาง

*ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2563

ลายไม / แถบสีเง�น

หุมหนัง / โครเมียม
มี

วัสดุ / การตกแตง
เบรกมือ
มาตรวัดเร�องแสง Optitron

2GD-FTV (High)
4 สูบ แถวเร�ยง 16 วาลว DOHC VN Turbo และ Intercooler
2,393
92.0 x 90.0
15.6 : 1
110 (150) / 3,400
400 / 1,600 - 2,000
หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล

LED แบบ Light Guiding
มี
สีเดียวกับตัวรถ
มี
โครเมียม
มี
มี
แบบปรับตั้งเวลา
มี

รุน
ภายในและอ�ปกรณอำนวยความสะดวก

จอสี แบบ TFT

มี (แสดงบนจอ MID)
แบบ LED พรอมไฟสวนบุคคล

พรอมไฟสวนบุคคล
มีเฉพาะร�เฟล็กเตอร

ทั้ง 4 บาน

มี
แบบปรับลดแสงสะทอนอัตโนมัติ
แบบปรับลดแสงสะทอน
ทั้ง 4 บาน
Smart Key
Push Start
มี
Eco / Power
อัตโนมัติ
ปรับแรงลมอัตโนมัติ
แบบ Cool Box
แบบหนวง พรอมกุญแจล็อก
มีฝาปด หุมหนังสังเคราะห
พรอมที่วางขวดน้ำ

มี
มี
มี
มี

มี
3 ตำแหนง
1 ตำแหนง
จอสัมผัสขนาด 8 นิ�ว รองรับ Bluetooth / USB
มี
มี
มี
6 ตำแหนง
แบบ Shark Fin

ดวยใจเดียวกันที่เชื่อมบร�การใหเปนมาตรฐานหนึ่งเดียว
โตโยตาขยายโชวรูมและศูนยบร�การมาตรฐานถึง 471 แหง
ทั่วประเทศ* สูท ุกทิศทั่วไทย คอยเปดบร�การใหคุณอ�นใจ
ไดตลอดการเดินทาง
• บร�การไฮเทค ดวยระบบคอมพ�วเตอร TOPSERV เก็บประวัติ
ของลูกคาตลอดการเขามาใชบร�การ
• ตรวจเช็กดวยระบบคอมพ�วเตอร Hi-Tech Area ใหความ
แมนยำสูง
• ครบวงจรซอมตัวถังและสีรถยนตใน B&P Workshop
• รับสิทธิ์การขยายการรับประกันคุณภาพตอเนื่องจาก
ระยะเวลา 3 ป หร�อภายในระยะทาง 100,000 กม.
เปนระยะเวลา 5 ป หร�อภายในระยะทาง 150,000 กม.
แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอนพรอมการตรวจสอบ
ฟร�ตามระยะ 100,000 กม.
บร�ษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดสวนประกอบและอ�ปกรณตางๆ
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โปรดสอบถามรายละเอียดและ
สวนอ�ปกรณตางๆ ไดจากผูแทนจำหนายโตโยตาใกลบานทาน
หร�อศูนยลูกคาสัมพันธที่หมายเลข 0-2386-2000 หร�อ โทร.
ฟร�ตางจังหวัดเฉพาะหมายเลขที่ใชรหัสทางไกลที่หมายเลข
1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บร�การขอมูลทางอินเทอรเน็ต
www.toyota.co.th
กรุณาศึกษาการทำงานของอ�ปกรณตางๆ ของรถใหเขาใจโดย
ละเอียดจากคูมือการใชรถกอนการใชงานเพ�่อการใชงาน
อยางถูกตอง และประโยชนสูงสุดของทานเอง สี ของรถและ
อ�ปกรณตางๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกตางจากสีจร�ง
เนื่องจากระบบการพ�มพ

BIO DIESEL

LED แบบ Light Guiding
แบบ LED
มี
มี
มี
มี

มี
พรอมระบบดึงกลับ และผอนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคูหนา

แบบ A-TRC
มี
มี

มี
มี
มี
มี

มี
มี
มี
มี

มี

มี

มี
-

B09200-T-20061

(ขอมูล ณ เดืือนมิถุนายน 2563)

LEADER OF

EXTERIOR

เอกลักษณแหงผูนํา โดดเดนในทุกมิติ

New Front Design

New LED Headlamps Design

New LED Tail Lamps Design

New 18” Alloy Wheel

กระจังหนา-กันชนหนาใหม
บงบอกความภูมิฐานในตัวคุณ

ไฟหนาใหมแบบ Bi-beam LED
พรอม Daytime Running Lights
สะทอนความมีระดับเหนือใคร

ไฟทายใหมแบบ LED Light Guiding
หรูหรา ลงตัวทุกมุมมอง

ลออัลลอยดีไซน ใหม ขนาด 18 นิ�ว
มีเสนหท ุกองศา

LEADER OF

PERFORMANCE

ที่สุดแหงข�มพลังเคร�่อ งยนต ใหม เผาไหมเชื้อเพลิงไดสมบูรณแบบใหแรงบิดสูงสุด
ในรอบกวาง (Flat Torque) ตอบรับทุกการขับข�่อยางเต็มสมรรถนะ ประหยัดน้ำมันยิง� กวา

พลังการขับเคลื่อนแหงผูนำ
พาคุณทาทายในทุกความสําเร็จ

2.4GD ENGINE
กำลังสูงสุด

แรงบิดสูงสุด
400 NM

150 PS

1,600-2,000 RPM

3,400 RPM

รายละเอียดเพ��มเติม

ระบบเทอร โบแปรผันประสิทธิภาพสูง
สงกำลังแรงตอเนือ่ งทุกชวงความเร็ว

Find My Car

SIGMA 4 SYSTEM

Always Located & Protect

ระบบขับเคลื่อน 4 ลอ ที่ ไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง เพ�่อให ไดมาซึ่งการควบคุม
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบรับกับทุกสถานการณการขับข�่ ไดอยางไรข�ดจำกัด

ใหคุณอ�นใจ ปลอดภัยไรกังวล ในทุกสถานการณ
Find My Car

SOS

เช็กตำแหนงรถ Real Time
ไดทุกที่ ทุกเวลา

ประสานงานชวยเหลือฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง

Stolen Vehicle
Tracking

Geo-Fencing

ระบบตรวจสอบตำแหนง
รถยนตเมื่อถูกโจรกรรม
พรอมประสานความ
ชวยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

*อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมในบางกรณี

ระบบแจงเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัว
ออกจากขอบเขตที่คุณกำหนดไว

LEADER OF

INTERIOR

A-TRC

สุนทร�ยะแหงการเดินทางระดับผูนำ
สะดวกสบายเหนือใคร

Variable Flow Control

ระบบควบคุมพวงมาลัย
แปรผันตามระดับความเร็ว
ใหคุณควมคุมรถไดมั่นใจ

DAC

Active Traction Control

ระบบปองกันลอหมุนฟร�
แบบแอคทีฟ

TRC

Vehicle Information

แสดงสถานะรถยนต ขอมูลการขับข�่
สรุปทร�ปการเดินทางพรอมใหคุณแชร
ลงโซเชียล อีกทั้งบร�การแจงเตือน
ตอทะเบียนรถประจำปลวงหนาอัตโนมัติ

New Optitron Meter

มาตรวัดเร�องแสงพรอมจอแสดงขอมูลขนาด 4.2 นิ�ว
แสดงรายละเอียดการขับข�่อยางชัดเจน

Insurance (PHYD)

ประกันภัยรถ “ขับดี ลดให” สิทธิพ�เศษดวยเบี้ยประกันจายตามพฤติกรรม
การขับข�่อีกทั้งชวยแจงเตือนตอประกันภัยฯ ลวงหนาอัตโนมัติ

LEADER OF

Auto A/C System

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
มอบความเย็นทั่วพ�้นที่
หองโดยสาร

Cruise Control

Paddle Shift

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร
สะดวกสบายเมื่อตองขับข�่
ที่พวงมาลัย เพ��มความสนุก
ในระยะไกล
ในการขับข�่

*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไวเทานั้น

SAFETY

ที่สุดแหงความปลอดภัยระดับผูนำ
มั่นใจได ในทุกเสนทาง

Happiness Mobility
Concierge Services

การใชบริการ T-Connect ตองดาวน โหลดแอพพลิเคชันเขาใชงานตามเง�อนไขที่กำหนด
โดยไดรับความยินยอมจากเจาของรถ ขอมูลเพิ่มเติม www.t-connect.in.th

ABS

EBD

BA

เชื่อมตอความสุขทุกเสนทาง
บร�การผูชวยสวนตัว พรอมดูแลคุณตลอดการเดินทาง

VSC

8” Touchscreen Support Apple CarPlay

หนาจอสัมผัสขนาด 8 นิ�ว รองรับ Apple CarPlay
เชือ่ มตอกับทุกความบันเทิงไดอยางอิสระ

EC Mirror

8-Way Power Seats

HAC

One Touch Folding Seats

กระจกมองหลังลดแสงสะทอน เบาะนั่งคนขับและเบาะผูโดยสาร เบาะปรับพับแถว 2
อัตโนมัติ ขับข�่ปลอดภัยมากข�้น ตอนหนาปรับไฟฟา 8 ทิศทาง แบบ One Touch เพ�่อการ
ใชงานที่งายข�้น
ตอนกลางคืน
เพ�่อความสะดวกสบาย

รายละเอียดเพ��มเติม

TSC

Tire Turning Angle

Downhill Assist Control

ระบบควบคุมความเร็ว
ขณะลงทางลาดชัน

ระบบแสดงสถานะการเลี้ยวของลอ
เพ��มความสะดวกสบายงายตอการขับข�่
PASSIVE SAFETY

ACTIVE SAFETY

ใหการดูแลรถยนตเปนเร�่องงาย จัดการไดทุกปญหา
ดวยบร�การแจงเตือนลวงหนา
แจงเตือนเขาศูนยบร�การ
พรอมประสานงานนัดหมาย

ชวงลางดานหลังแบบ
โฟรลิงคคอยลสปร�ง
และเหล็กกันโคลง
มั่นคงและนุมนวลยิ�งข�้น

ชวงลางดานหนาแบบอิสระ
ปกนกคู พรอมคอยลสปร�ง
และเหล็กกันโคลง
ชวยซับแรงสั่นสะเทือน

Telematics CARE

Maintenance
Reminder

Rear Suspension

Front Suspension

Traction Control System

ระบบปองกันลอหมุนฟร�

Vehicle Stability Control

ระบบควบคุมการทรงตัว

Anti-lock Brake System

ระบบปองกันลอล็อก

หนา

หลัง

Front & Rear Disc Brake

ดิสกเบรก 4 ลอ เพ��มความมั่นใจ
ในทุกจังหวะเบรก

7 Airbags

ถุงลมเสร�มความปลอดภัย 7 ตำแหนง ปกปองทั้งผูขับข�่และผูโดยสารในทุกการเดินทาง

Electronic Brake-force Distribution

ระบบกระจายแรงเบรก
Brake Assist

ระบบเสร�มแรงเบรก

GOA Structure

Hill-start Assist Control

ระบบชวยการออกตัวบนทางลาดชัน
Trailer Sway Control

ระบบควบคุมการสายของสวนพวงทาย

Park Sensor

สัญญาณเตือนกะระยะ 6 ตำแหนง
ชวยระวังมุมอับสายตาเวลาจอดรถ

โครงสรางนิรภัย GOA
ชวยดูดซับ และกระจาย
แรงกระแทก เพ�่อชวย
ลดความเสียหายที่อาจ
เกิดข�้นกับหองโดยสาร

Collapsible
Steering Column

พวงมาลัยแบบยุบตัวได
เพ�่อปองกันแรงกระแทก
ดานหนา

ELR Seatbelt

3 จ�ด 7 ที่นั่ง
พรอมระบบดึงกลับ
และผอนแรงอัตโนมัติ
สำหรับเบาะคูหนา
ชวยลดความเสี่ยงจาก
อ�บัติเหตุ

รุน 2.4V

โลโก Fortuner (สีดำเงา / โครเมียม)

ชุดตกแตงกันชนหนา

ชุดตกแตงกันชนหลัง

อ�ปกรณชวยผอนแรงเปด-ปด ฝากระโปรงหนา

ชุดเซ็นเซอรเปด-ปดประตูทาย

อ�ปกรณชารจไฟแบบไรสาย

คิ�วกันกระแทกประตู (สีดำ-เง�น)

ที่ชารจภายในรถยนต (USB)

2.4V

2.4G

ขับเคลื่ อน 4 ลอ

ชุดตกแตงฝาถังน้ำมันโครเมียม

2.4V

MODEL LINE -UP
กระจกมองหลังแบบกลอง

กลองบันทึกภาพดานหนาและดานหลัง

ชุดฝาครอบยางอะไหล

ชุดกันโคลนซุมลอ

ระบบบร�หารหลังไฟฟา เบาะรองหลังเพ�อ่ สุขภาพ
(บร�เวณหลังสวนลาง) (สีคร�ม / สีดำ)

อ�ปกรณตกแตงแท โตโยตารับประกันสูงสุด 5 ป หร�อ 150,000 กม.
(ตามรุนรถยนตที่บร�ษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดคูมือรับประกันคุณภาพ และคูมือการใชรถยนต)

ศึกษารายละเอียดเพ��มเติมไดที่
www.toyota.co.th/accessories/

COLOR CHART

DARK BLUE
MICA

EMOTIONAL
RED

WHITE
PEARL CS
SILVER
METALLIC

DARK GREY
METALLIC

ATTITUDE
BLACK MICA

