
TR TRANSFORMER TR TRANSFORMER TR TRANSFORMER
2WD AT 4WD MT 4WD AT

เคร่ืองยนต์
รุ่น 2GD-FTV (High) 1GD-FTV (High) 1GD-FTV (High)
แบบ 4 สูบแถวเรียง 16 วาลว์ DOHC VN Turbo และ Intercooler 4 สูบแถวเรียง 16 วาลว์ DOHC VN Turbo และ Intercooler 4 สูบแถวเรียง 16 วาลว์ DOHC VN Turbo และ Intercooler
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 2,393 2,755 2,755
ความกวา้งกระบอกสูบ x ช่วงชกั (มม.) 92.0 x 90.0 92.0 x 103.6 92.0 x 103.6
อตัราส่วนก าลงัอดั ต่อ 1 15.6 : 1 15.6 : 1 15.6 : 1
ก าลงัสูงสุด (กิโลวตัต/์ รอบต่อนาที) 110 (150) / 3,400 130 (177) / 3,400 130 (177) / 3,400
แรงบิดสูงสุด (นิวตนั-เมตร/ รอบต่อนาที) 400/1,600-2,000 420/1,400-2,600 450/1,600-2,400

ธรรมดา 6 จง้หวะพร้อม iMT อตัโนมติั 6 จง้หวะพร้อม Sequential Shift
ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ พร้อม Differential Lock ท่ีเฟืองทา้ย ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ พร้อม Differential Lock ท่ีเฟืองทา้ย

เกียร์ 1 3.600 3.600 3.600
เกียร์ 2 2.090 2.090 2.090
เกียร์ 3 1.488 1.488 1.488
เกียร์ 4 1.000 1.000 1.000
เกียร์ 5 0.687 0.826 0.687
เกียร์ 6 0.580 0.580 0.580
ถอยหลงั 3.732 3.732 3.732
อตัราทดเฟืองทา้ย 4.100 4.100 3.909
ระบบพวงมาลยั
ระบบบงัคบัเล้ียว แร็คแอนดพิ์เนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แร็คแอนดพิ์เนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง แร็คแอนดพิ์เนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รัศมีวงเล้ียวแคบสุด (เมตร) 6.4 6.4 6.4
ระบบกนัสะเทอืน
หนา้ แบบอิสระปีกนกคู ่พร้อมคอยลส์ปริงและเหล็กกนัโครง แบบอิสระปีกนกคู ่พร้อมคอยลส์ปริงและเหล็กกนัโครง แบบอิสระปีกนกคู ่พร้อมคอยลส์ปริงและเหล็กกนัโครง
หลงั แหนบซอ้น แหนบซอ้น แหนบซอ้น
ระบบเบรก
หนา้ ดิสกเ์บรกแบบมีครีบระบายความร้อน ดิสกเ์บรกแบบมีครีบระบายความร้อน ดิสกเ์บรกแบบมีครีบระบายความร้อน
หลงั ดรัมเบรก ดรัมเบรก ดรัมเบรก
มิติของตัวรถ
ความยาวตลอดคนั (มม.) 4,988/5,150 4,988/5,150 4,988/5,150
ความกวา้งตลอดคนั (มม.) 1,870 1,870 1,870
ความสูง (มม.) 1,980/2,180/2,200 1,980/2,180/2,200 1,980/2,180/2,200
ระยะช่วงลอ้ (มม.) 3,085 3,085 3,085
ความกวา้งลอ้หนา้ (มม.) 1,540 1,540 1,540
ความกวา้งลอ้หลงั (มม.) 1,550 1,550 1,550
ระยะต ่าสุดถึงพ้ืน (มม.) 216 216 217
ความจุถงัน ้ามนั (ลิตร) 80 80 80
ขนาดล้อและยาง
ลอ้ อลัลอยด์ อลัลอยด์ อลัลอยด์
ขนาดลอ้ 17" 17" 17"
ขนาดยาง 265/ 65 R17 All Terrain 265/ 65 R17 All Terrain 265/ 65 R17 All Terrain
อุปกรณ์ภายนอก
กระจกมองขา้งพร้อมไฟเล้ียว �● �● �●
คิว้ลอ้ �● �● �●
กนัชนหลงัพร้อมไฟตดัหมอก �● �● �●
มือเปิดประตูแบบโครเม่ียม �● �● �●
บนัไดขา้ง �● �● �●
ปลายท่อไอเสียสเตนเลส �● �● �●
กุญแจพร้อมรีโมทในตวั Jack Knife Key Jack Knife Key Smart Key / Push Start
อุปกรณ์ภายใน
วิทย ุFM/AM และเคร่ืองเล่นแผ่น DVD จอสมัผสั DVD จอสมัผสั DVD จอสมัผสั พร้อมรองรับ T-Connect และระบบ TELEMATICS
การเช่ือมต่อดว้ย Bluetooth รองรับโทรศพัท ์และการเล่นเพลง รองรับโทรศพัท ์และการเล่นเพลง รองรับโทรศพัท ์และการเล่นเพลง
ล าโพง + ทวิสเตอร์ 4 + 2 4 + 2 4 + 2
สวิตซ์เลือกโหมดการขบัข่ี (Eco/Power) �● �● �●
จอแสดงขอ้มูลการขบัข่ี (MID) - จอสีแบบ TFT จอสีแบบ TFT
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ 2 ต าแหน่ง 2 ต าแหน่ง 2 ต าแหน่ง
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลบั AC 220 โวลต์ - - 1 ต าแหน่ง
เคร่ืองปรับอากาศปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ ธรรมดา อตัโนมติั อตัโนมติั
ตกแต่งภายใน สีเมทลัลิก สีเมทลัลิก สีเมทลัลิก
เบาะและอุปกรณ์เกีย่วเนื่อง
เบาะตอนหนา้ ปรับเล่ือนและเอนนอนได ้พร้อมหมอนรองศีรษะ ปรับเล่ือนและเอนนอนได ้พร้อมหมอนรองศีรษะ ปรับเล่ือนไฟฟ้าเบาะคนขบัและเอนนอนได ้พร้อมหมอนรองศีรษะ
เบาะแถว 2 แบบ 60:40 ปรับเอนนอน พบัเก็บไดท้ั้งดา้นซา้ยและขวา แบบ 60:40 ปรับเอนนอน พบัเก็บไดท้ั้งดา้นซา้ยและขวา แบบ 60:40 ปรับเอนนอน พบัเก็บไดท้ั้งดา้นซา้ยและขวา
เบาะแถว 3 เฉพาะรุ่นหลงัคาสูง เฉพาะรุ่นหลงัคาสูง เฉพาะรุ่นหลงัคาสูง
วสัดุหุ้มเบาะ หนงั หนงั หนงั
ระบบควบคุมความเร็วอตัโนมัติ
(Cruise Control)
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั
ไฟหนา้ Bi-Xenon ขนาด 3.5 น้ิว Bi-Xenon ขนาด 3.5 น้ิว Bi-Xenon ขนาด 3.5 น้ิว
ไฟตดัหมอกหนา้ �● �● �●
กลอ้งมองหลงัพร้อมจอแสดงภาพ �● �● �●
เขม็ขดันิรภยัแถวหนา้ แบบ 3 จุด 2 ต าแหน่ง แบบ 3 จุด 2 ต าแหน่ง แบบ 3 จุด 2 ต าแหน่ง
เขม็ขดันิรภยัแถว 2 แบบ 3 จุด 2 ต าแหน่ง และ 2 จุด 1 ต าแหน่ง แบบ 3 จุด 2 ต าแหน่ง และ 2 จุด 1 ต าแหน่ง แบบ 3 จุด 2 ต าแหน่ง และ 2 จุด 1 ต าแหน่ง
เขม็ขดันิรภยัแถว 3 แบบ 2 จุด 2 ต าแหน่ง แบบ 2 จุด 2 ต าแหน่ง แบบ 2 จุด 2 ต าแหน่ง
ระบบควบคุมการทรงตวั  -  - VSC
ระบบป้องกนัลอ้หมุนฟรี  -  - แบบแอคทีฟ A-TRC
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงทา้ย TSC - - �●
ระบบช่วยออกตวับนทางลาดชนั HAC - - �●
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชนั - - �●
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภยั SRS ดา้นผูข้บั ผูโ้ดยสาร และหัวเข่าผูข้บั ดา้นผูข้บั ผูโ้ดยสาร และหัวเข่าผูข้บั ดา้นผูข้บั ผูโ้ดยสาร และหัวเข่าผูข้บั
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รายละเอยีด

อตัราทดเกยีร์ อตัโนมติั 6 จง้หวะพร้อม Sequential Shift
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