อีซูซุวี-ครอส 4X4 ใหมหมด!

พลานุภาพ…พลิ
ก
โลก!
พรีเมี่ยมสปอรตออฟโรด

พลานุภาพ…พลิกโลก!
ทาทายไปกับชีวิตที่ ไรขีดจํากัด…ใชชีวิตใหแตกตาง ทาทายโลก ลุยทุกอุปสรรคไปกับ ISUZU V-CROSS 4x4 ใหมหมด!
พรีเมีย่ มสปอรตออฟโรด เต็มพิกดั สมรรถนะ 4x4 ทีพ
่ รอมขับเคลือ่ นคุณ ใหออกไปคนโลก เพือ่ คนพบตัวตนทีเ่ หนือกวาทุกขีดจํากัด

ISUZU V-CROSS 4x4 ใหมหมด!

THE POTENTIAL OF
โปรดศึกษารายละเอียดรุน รถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง

ชุดตกแตงกันชนหนา, คิว� ตกแตงซุม ลอ, ชุดเสริมขอบกระบะ
และพ�น้ ปูกระบะ เปนอุปกรณพเ� ศษในรุน M และ ZP

Superiority

ด ว ยแนวคิ ด การออกแบบ Bold but Emotional บึ ก บึ น ปราดเปรี ย ว โฉบเฉี่ ย ว
สะกดทุกสายตา เพื่อชีวิตลุย ไรขีดจํากัด
• ไฟหนา ISUZU Vision Bi-LED เพิม่ ความสวาง สองไดไกล และกวางขึน้ พรอมระบบเปด-ปดอัตโนมัติ
• Multifunctional Daylight ไฟสองสวางกลางวันแบบ Built-in เสริมความปลอดภัย พรอมความหรูหรา
• กันชนทาย Integrated Bumper ดีไซนเปนหนึง่ เดียวกับตัวรถ
• ไฟทาย Dual-Sonic LED แบบ Clear Lens ใหความสวางชัดเจนยิง่ ขึน้
• ลออัลลอย Matte Black ดีไซนลา สุด ขนาด 18 นิว้ เท ดุดนั
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ออกไปใชชีวิต กับความหรูหราที่มีคุณคา

posh

ISUZU V-CROSS 4x4 ใหม ห มด! ดี ไ ซน ห  อ งโดยสารแบบ Sharp Horizontal Layers คมเข ม
เล น ระดั บ ให มี มิ ติ ภ ายในที่ ก ว า งขึ้ น มอบรสนิ ย มเหนื อ ระดั บ ด ว ยวั ส ดุ พ รี เ มี่ ย ม Piano Black และ
Satin Chrome ตกแตงประณีตรอบคัน ดีไซนปุมควบคุมแบบ Piano Touch หรูหรามีระดับ พรอม
หนาจอระบบความบันเทิงเต็มรูปแบบ ขนาด 9 นิ้ว คมชัดระดับ HD ภายในเนนการใชงานที่หลากหลาย
สะดวกสบายตามหลั ก Usability Design นั บ จากนี้ ทุ ก การเดิ น ทางของคุ ณ จะเป  ย มด ว ยคุ ณ ค า
และความหมายใหชีวิต

ระบบความบันเทิง ISUZU Ultimate Entertainment
• หนาจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด 9 นิว้ คมชัดระดับ HD ใชงานงาย พรอมฟงกชนั่ มากมาย
• รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto*
• ระบบนําทางพรอมแผนที่แบบ Built-in Navigator
• หนาจอแบบ Multitasking System ทํางานพรอมกันได 2 ฟงกชนั่ พรอมกับเชือ่ มตอขอมูล และแสดงผลระบบ
นําทาง / ระบบโทรศัพท /ระบบความบันเทิงกับหนาจอ Smart MID ไดสะดวกสบาย
• กลองมองภาพดานหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in พรอมเสนกะระยะ Lane Guide
*เฉพาะสมารทโฟนรุนที่รองรับการใชงาน

โปรดศึกษารายละเอียดรุน รถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง

• หนาจอ Smart MID ขนาดใหญ 4.2 นิว้ จอขอมูลอัจฉริยะ แสดงขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ สวยงาม โดดเดน
อานขอมูลงาย และชัดเจนยิง่ ขึน้ ดวยเทคโนโลยีหนาจอแบบ TFT (Thin-film Transistor Technology)
• พวงมาลัยมัลติฟง กชนั่ ปรับระดับได 4 ทิศทาง (Tilt & Telescopic) สามารถปรับใหเหมาะกับทุกสรีระ
• เบาะนั่งคูหนาเทคโนโลยี AVEC (Anti Vibration Elastic Comfort) ซับแรงสั่นสะเทือน ลดความเมื่อยลา
พรอมระบบปรับไฟฟา 8 ทิศทางในตําแหนงทีน่ งั่ คนขับ
• เบาะที่นั่งตอนหลัง นั่งสบายดวยเบาะรองนั่งที่ยาวขึ้น ปรับเพิ่มองศาพนักพิงใหรับกับทุกสรีระไดดีขึ้น พรอมที่
วางแกวตรงกลางระหวางผูโดยสาร
• ระบบเสียงรอบทิศทาง 8 ลําโพงแบบ Dynamic Surround Sound
• ระบบปรับอากาศอัตโนมัติใหมแบบ Dual Zone ควบคุมอุณหภูมิอิสระซาย-ขวา พรอมชองแอรสําหรับ
ผูโ ดยสารดานหลัง
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ขุมพลังใหม

POWER

ขับเคลื่อนชีวิต…ดวยขีดสุดของพลัง

ไมมีอะไรจะแรงไปกวา พลังในตัวคุณ ขับเคลื่อนชีวิตใหทะยานไปขางหนาดวย ขุมพลังใหม! ISUZU 3.0 Ddi Blue Power
เหนือกวาดวยเทคโนโลยีดีเซลคอมมอนเรลสมบูรณแบบลาสุดจากอีซูซุ พรอมเทอร โบแปรผันใหม แรงจัดตั้งแตรอบตํ่า
ตอบสนองหัวใจ ของคุณไดรวดเร็ว เราใจขึ้น ประหยัดกวา คงเอกลักษณความทนทานมาตรฐานอีซูซุ พรอมที่จะเปน
พลังใหคุณ…ขับเคลื่อนโลก

3.0 Ddi Blue Power
4JJ3-TCX
ที่สุดแหงพลัง แรงสะใจจากอีซูซุ
กําลังสูงสุด 190 แรงมา ที่ 3,600 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 450 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,600 รอบ/นาที

แรง! สะใจ

• หองเผาไหมใหมแบบ Optimum Combustion Shape ออกแบบพิเศษ
ชวยใหนํ้ามันผสมกับอากาศไดดียิ่งขึ้น
• ระบบหัวฉีดแบบ High Pressure แรงดันสูงถึง 250 MPa ใหละออง
นํ้ามันละเอียด เผาไหมสมบูรณแบบ
• เทอร โบใหมขนาดใหญ Electronic VGS Turbo ชวยใหเครื่องยนต
ตอบสนองไดดีเยี่ยมในทุกรอบความเร็ว
• กลอง ECM ใหม ประมวลผลแบบ Multi-core ประมวลผลแมนยํา
ตอบสนองไวตอการใชงาน

ทน! เต็มพิกัด

• สลักลูกสูบเคลือบสารพิเศษ Diamond Like Carbon ชวยใหเครือ่ งยนต
ทํางานไดไหลลื่น เต็มพลังสุด
• ทนทานขั้นสุด เสื้อสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนําดวย
คลื่นความถี่สูง เอกลักษณเฉพาะอีซูซุ ที่ผูใชทั่วโลกยอมรับ
• Electronic Thermostat ควบคุมการเปด-ปดวาลวนํ้า ดวยระบบ
ไฟฟา ชวยใหอุณหภูมิภายในเครื่องยนตเหมาะสมทุกชวงการใชงาน

เงียบ! ยิ่งขึ้น

• Timing Gear แบบ Double Scissors Gear
ชวยลดระยะหางของฟนเฟอง เครื่องยนตจึง
เดินเรียบเงียบขึ้น
• ปรับจังหวะการฉีดนํา้ มัน เพิม่ ประสิทธิภาพทีด่ ขี นึ้
ในการเผาไหม

โปรดศึกษารายละเอียดรุน รถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง

ระบบสงกําลัง REV TRONIC

เกียรอัตโนมัติ 6 สปด
• ถายทอดจังหวะการเปลี่ยนเกียรนุมนวล
• โหมดการขับขีแ่ บบสปอรต Rev Tronic สามารถเลือกเปลีย่ น
เกียรไดแบบเกียรธรรมดา แมนยํา และตอบสนองไดรวดเร็ว

เกียรธรรมดา 6 สปด
ออกแบบใหมสไตลสปอรต ถายทอดพลังเต็มสมรรถนะ ชวงชักสัน้ เขาเกียรงา ย
แมนยํายิ่งขึ้น กระชับมือ ขับสนุก อารมณสปอรตเราใจ
• ออกตัวแรง อัตราทดเกียรตอเนื่อง ใหกําลังฉุดลากสูงในทุกระดับความเร็ว
• โอเวอร ไดรฟ 2 ตําแหนงที่เกียร 5 และ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัด
นํ้ามันสุด
• Genius Sport Shift ไฟบอกตําแหนงเกียร พรอมแจงเตือนการเปลีย่ นเกียร
ในรอบเครื่องยนต และความเร็วที่เหมาะสม
• Reverse Ring เพิ่มความมั่นใจในการเขาเกียรถอย ในตําแหนงที่ถูกตอง
และปลอดภัยขึ้น
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Trustworthiness

เผชิญหนา…ทาทายทุกอุปสรรคอยางไรขีดจํากัด

ISUZU V-CROSS 4x4 ใหมหมด! ออกแบบโครงสรางตัวถัง และแพลตฟอรมใหมลา สุด “ISUZU DYNAMIC
DRIVE PLATFORM” นวัตกรรมยานยนตเพื่อดุลยภาพแหงการขับขี่ ผสานการทํางานของโครงสราง
ตัวถัง แชสซีส เครือ่ งยนต และชวงลางใหทาํ งานรวมกันเปนหนึง่ เพือ่ สมดุลยภาพการขับขีท่ สี่ มบูรณแบบ
เผชิญโลกดวยความแข็งแกรง ทุกอุปสรรคจะกลายเปนแคทางผาน

• โครงสรางตัวถังเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile ที่แกรง และทนทานกวาเหล็กธรรมดา
• แชสซีสใ หม ขนาดใหญ รับแรงบิดสูงขึน้ 23% ขึน้ รูปดวยเหล็กกลาแบบ Reinforce รองรับการขับขีท่ สี่ มบุกสมบัน
• ชวงลางดานหนาใหมแบบอิสระปกนก 2 ชัน้ (Double Wishbone) พรอมคอยลสปริง ออกแบบจุดยึดปกนกสูงขึน้
ลดอาการโยนตัว และสามารถเขาโคงไดอยางมั่นใจ
• ชวงลางดานหลัง แหนบยาวแบบ Long Span ผลิตดวยเทคโนโลยี WSSP (Warm Stress Shot Peening)
ชวยใหตวั แหนบมีความแข็งแกรง ทนทานกวาแหนบปกติ และมีความยืดหยุนดีขึ้น นุมนวลขึ้น
• Semi-Midship การวางตําแหนงเครื่องยนตเยื้องหลังเพลาหนาทําใหกระจายนํ้าหนักไดสมดุลกับตัวรถ

ขีดสุดแหงศักยภาพ 4x4 มัน่ ใจลุยไดทกุ ที่
• ระบบ Terrain Command พัฒนาใหม! ทํางานไดฉับไว แมนยํายิ่งขึ้น สวิตชเปลี่ยนการขับเคลื่อนจาก
ลุยน�ำไดสงู สุด

โปรดศึกษารายละเอียดรุน รถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง

800mm

30.5ํ*

27.4ํ

*ไมรวมชุดแตงพ�เศษ

24.2 ํ

2 ลอเปน 4 ลอ เลือกการใชงานใหเหมาะกับทุกสภาพถนนทั้ง 2H /4H และ 4L
• ระบบ Electronic Diff-Lock ควบคุมการทํางานดวยไฟฟา ชวยล็อกเฟองทาย ใหเครือ่ งยนตสง กําลัง
ไปยังลอหลังดานซาย และขวาเทากัน เพื่อใหผานอุปสรรคยากๆ ไปไดอยางงายดาย
• ลุยนํ้าไดสูงสุด 800 มิลลิเมตร

THE POTENTIAL OF

confidence

ลุยไปในทุกเสนทางอยางมั่นใจ

ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปองกันกอนเกิดอุบัติเหตุ
• BSM (Blind Spot Monitoring) ระบบเตือนจุดอับสายตาในกรณีตองการเปลี่ยนเลน
โดยสงสัญญาณเตือนที่มุมกระจกมองขาง
• RCTA (Rear Cross Traffic Alert) ระบบชวยเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง
• Parking Aid System พรอมเซ็นเซอรกะระยะ 8 จุดรอบคัน มัน่ ใจขณะขับขีแ่ มในเสนทางแคบ
หรือขณะถอยจอด
• ESS (Emergency Stop Signal) ระบบไฟฉุกเฉินจะกะพริบอัตโนมัตเิ มือ่ มีการเบรกกะทันหัน
• Disc Brake หนาขนาดใหญ 320 มม.
• ABS (Anti Lock Brake System) ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส
ชนิด 4-channel 4-sensor
• EBD (Electronic Brake-force Distribution) ระบบชวยกระจายแรงเบรกใหสัมพันธ
กับนํ้าหนักบรรทุกของรถ
• BA (Brake Assist) ระบบชวยเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติ เมื่อเบรกกะทันหัน
• ESC (Electronic Stability Control) ระบบควบคุมการทรงตัว
• TCS (Traction Control System) ระบบปองกันลอหมุนฟรีขณะออกตัว
• HSA (Hill Start Assist) ระบบชวยออกตัวบนทางลาดชัน
• HDC (Hill Descent Control) ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน

BSM (Blind Spot Monitoring)

RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
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ISUZU V-CROSS 4x4 ใหมหมด! ใหความสําคัญกับเทคโนโลยี
เพื่อระบบความปลอดภัยอยางเต็มรูปแบบ เพื่อมอบความสนุกใน
การขับขี่อยางไรกังวล
• ไฟหนา ISUZU Vision Bi-LED เพิ่มความสวาง สองไดไกล และกวางขึ้น พรอมระบบ
เปด-ปดอัตโนมัติ ผสาน Multifunctional Daylight ไฟสองสวางกลางวันแบบ Built-in
• ไฟตัดหมอกคูหนาแบบ LED
• กลองมองภาพขณะถอยจอดแบบ Built-in พรอมเสนกะระยะ Lane Guide
• Rain Sensing Wiper ระบบปดนํา้ ฝนอัตโนมัติ เพิม่ ความสะดวกสบาย พรอม Integrated
Wiper Blade ระบบฉีดนํ้าบนกานปดแบบ Blade Type สะอาดหมดจด และไมบดบัง
ทัศนวิสัยในการขับขี่
PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกปองขณะเกิดอุบัติเหตุ
• โครงสรางหองโดยสารเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile มัน่ ใจสุด
• คานเหล็กกันกระแทกดานขาง (Side Door Beam) แข็งแกรง อุน ใจกวา
• แชสซีสใหญขึ้น ดวยการเพิ่มขนาดหนาตัดใหญขึ้น แข็งแกรงยิ่งขึ้น
• เข็มขัดนิรภัยทีน่ งั่ ตอนหนาแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Safety Belts)
• แอรแบค 6 ตําแหนง
• เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ทุกที่นั่ง
• เปลี่ยนจุดยึดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหลังใหม ชวยใหกระชับมากขึ้น มั่นใจยิ่งขึ้น
• Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอรแบคทํางาน

ชีวิตตองลุยอยางสมารท

• กุญแจ Isuzu Genius Entry พรอมฟงกชั่น Remote Engine Start
สตารทเครื่องยนตดวยกุญแจรีโมทในระยะ 20 เมตร
• Welcome Light ไฟสองสวางในหองโดยสารเปดอัตโนมัติ เมื่อเขาใกลรถในระยะ 2 เมตร
• Follow Me Home สามารถเปดไฟสองสวางไดนาน 30 วินาที หลังดับเครือ่ งยนต
• Walk Away Auto Lock ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อเดินออกหางจากตัวรถเกินระยะ 3 เมตร
• Auto Light Off ระบบปดไฟหนาอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต และเปดประตูรถ
• ระบบควบคุมไฟเลี้ยวแบบ Smart Touch สะดวกสบาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส
• ไฟหนา ISUZU Vision Bi-LED เพิ่มความสวาง สองไดไกล และกวางขึ้น พรอมระบบเปด-ปดอัตโนมัติ
ผสาน Multifunctional Daylight ไฟสองสวางกลางวันแบบ Built-in
• BSM (Blind Spot Monitoring) ระบบเตือนจุดอับสายตาในกรณีตอ งการเปลีย่ นเลน โดยสงสัญญาณเตือน
ที่มุมกระจกมองขาง
• RCTA (Rear Cross Traffic Alert) ระบบชวยเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง
• Parking Aid System เซ็นเซอรกะระยะ 8 จุดรอบคัน มัน่ ใจขณะขับขี่ แมในเสนทางแคบหรือขณะถอยจอด
• High Efficiency Filter ระบบกรองอากาศเขาหองโดยสาร สามารถดักฝุนขนาดเล็กไดถึงระดับ PM 2.5

Rain Sensing Wiper

IR/UVA/UVB
PROTECTION

THE POTENTIAL OF

Integrated Wiper Blade

Vigor
ไมหยุดทีค่ าํ วาแกรง

intelligence

• โครงสรางตัวถังออกแบบใหม แกรงขึ้น ดวยการใชเหล็ก Ultra-High Tensile แข็ง และเหนียวกวาเหล็กธรรมดา
• แชสซีสแกรงกวาเดิมถึง 23% ขึ้นรูปดวยเหล็กกลาแบบ Reinforce รองรับน�ำหนัก และการขับขี่สมบุกสมบัน
ลดการบิดตัวดวย Cross Section
• เพ��มคานตัดขวาง (Cross Member) เสริมความเเข็งแกรง
• Timing Gear & Chain ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวดวยเฟ�อง และโซ พรอมระบบปรับความตึงอัตโนมัติ ทนทานสุด
• เสื้อสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำดวยคลื่นความถี่สูง เอกลักษณเฉพาะอีซูซุ

• Rain Sensing Wiper ระบบปดนํ้าฝนอัตโนมัติ เพิ่ม
ความสะดวกสบาย พรอม Integrated Wiper Blade
ระบบฉีดนํา้ บนกานปด แบบ Blade Type สะอาดหมดจด
และไมบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่

• กระจกบั ง ลมหน า แบบ IR Cut ช ว ยกรองรั ง สี
อินฟราเรด ปองกันรังสี UVA และ UVB ลดอุณหภูมิ
ในหองโดยสาร

มาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว
จาก ASEAN NCAP

โปรดศึกษารายละเอียดรุน รถยนต และอุปกรณจากตารางดานหลัง

YOUR POTENTIAL

CHOICES

เลือกใชชีวิตอยางไรขีดจํากัด

/

Grade

Grade

Zermatt Silver

Bohemian Silver Metallic

Everest Pearl White
Polynesian Blue Metallic
Bavarian Black Mica

Valencia Topaz Metallic

