
TRAILBLAZER URBAN PACKAGE

อุปกรณในภาพอาจแตกตางจากรุนที่จำหนาย



บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 21 อาคารรสา 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตอฝายลูกคาสัมพันธ โทร. 1734 

210715

youtube.com/
chevroletthai chevrolet.co.th

facebook.com/
chevyclub

twitter.com/
chevroletthai

ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค

ชนิดเคร�องยนต 

ระบบขับเคล�อน 

รุน 

เคร�องยนต 

รหัสเคร�องยนต 

แบบเคร�องยนต  

ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) 

ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) 

อัตราสวนกำลังอัด 

กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (แรงมา PS) / รอบ / นาที) 

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ / นาที)  

ระบบจายน้ำมันเชื้อเพลิง 

ระบบสงกำลัง 

ชนิดของเกียร 

อัตราทดเกียร  เกียร 1

 เกียร 2

 เกียร 3

 เกียร 4

 เกียร 5

 เกียร 6

 เกียรถอยหลัง

อัตราทดเฟองทาย 

ระบบชวงลาง 

หนา 

หลัง 

ระบบเบรก 

หนา 

หลัง 

ขนาดและมิติภายนอก 

ความยาว (มม.) 

ความกวาง (มม.) 

ความสูง (มม.) 

ฐานลอ (มม.) 

ชวงลอ หนา/หลัง (มม.) 

ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)

อุปกรณภายใน

สีภายใน

มาตรวัดเรืองแสง

วัสดุหุมเบาะ และแผงประตู

เบาะคนขับปรับดวยไฟฟา

เบาะคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ

แผงบังแดด พรอมกระจกและไฟสองสวาง สำหรับผูโดยสารตอนหนา

มือจับบริเวณเสาดานหนา

เคร�องปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศแยกสวน สำหรับผูโดยสารตอนหลัง

จอแสดงผลขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล

พวงมาลัยพาวเวอร ปรับระดับสูง-ต่ำได

พวงมาลัยหุมหนัง

เกียรอัตโนมัติ พรอมระบบ 6 Speed Active

กระจกหนาตางปรับไฟฟา 

กระจกมองขางปรับไฟฟา 

วิทยุ MyLink พรอมหนาจอขนาด 7" นิ้ว แบบ Touch Screen 

และ Bluetooth Handfree

เคร�องเลน CD / DVD / MP3 / และ ระบบ Navigator

ชองตออุปกรณเสริม AUX & USB

ลำโพง

ชองเสียบตออุปกรณไฟฟาเสริม ตอนหนา-หลัง

ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล

กลองใสแวนตาและสิ่งของขนาดเล็ก พรอมไฟสองแผนที่

กลองใสสัมภาระทายรถ  

ปมหัวฉีดควบคุมดวยระบบอิเล็คทรอนิกส

แบบอิสระปกนกสองชั้น คอยลสปริงและโชกอัพแกส

แบบคอยลสปริง (5 Link Coil Rear Suspension)

ดิสกเบรกพรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม.

ดิสกเบรกพรอมครีบระบายความรอน ขนาด 318 มม.

4,878

1,902

2,845

1,570/1,588

ขับเคล�อน 4 ลอ

LTZ1

Brown-Stone

•

หนัง/หนังสังเคราะห Brown-Stone

•

•

•

•

อัตโนมัติ

•

•

•

•

•

•

พับไดดวยไฟฟา

•

•

•

6

•

พรอมฝาปด

•

•

1,847

231

ดีเซล 2.8 ลิตร

Duramax (XLD28)

คอมมอนเรลเทอรโบแปรผันไดเร็คอินเจคชั่น พรอมระบบหลอเย็นดวยน้ำ

แบบหัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น พรอมระบบอินเตอรคูลเลอร

ระบบเพลาราวลิ้นคูเหนือฝาสูบ 16 วาลว แถวเรียง ระบายความรอนดวยน้ำ

2,776

94 x 100

16.5 : 1

147 (200) / 3,600

 500 (50.9) / 2,000

อัตโนมัติ

4.06

2.37

1.55

1.16

0.85

0.67

3.20

3.42

ดีเซล 2.8 ลิตร

18"

265 / 60 R18

Pretensioner & Load Limit

ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค

ชนิดเคร�องยนต 

ระบบขับเคล�อน 

รุน

อุปกรณภายนอก

ขอบโครเมียม บริเวณไฟตัดหมอก

แผนกันโคลนหนา-หลัง

ไฟเลี้ยวที่กระจกมองขาง

ไฟตัดหมอกหนา-หลัง

ไฟหนา ปรับระดับสูง-ต่ำ ไดจากภายใน

ไฟหลังแบบ LED

ฝาครอบกระจกมองขางสีเดียวกับตัวรถ

มือจับเปดประตูสีเดียวกับตัวรถ

ราวหลังคา

บันไดขาง

ลออัลลอย

ขนาดยาง

ความสะดวกสบาย

ที่ปดน้ำฝนกระจกหนา-หลังปรับจังหวะ และความเร็วได 

ที่นั่งคนขับปรับระดับได 6 ทิศทางดวยระบบไฟฟา

ระบบควบคุมเคร�องเสียงบนพวงมาลัย

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)

กุญแจรีโมทแบบพับได

ที่วางแกวน้ำ หนา-หลัง

กลองมองหลัง

ความปลอดภัย

รีโมทคอนโทรลพรอมระบบปองกันการโจรกรรม Immobilizer

พวงมาลัยพาวเวอร ยุบตัวไดเม�อเกิดการชนจากดานหนา

คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกดานขาง

ถุงลมนิรภัย SRS ดานคนขับ และผูโดยสารตอนหนา

เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ตำแหนงคนขับ และผูโดยสารตอนหนา ปรับระดับสูง-ต่ำได 

เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ตำแหนงผูโดยสารตอนกลาง 

เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ที่ตำแหนงผูโดยสารตอนหลัง 

ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติเม�อความเร็วเกิน 20 กม. / ชม.

ระบบไลฝากระจกหลังแบบไฟฟา

ระบบเซนเซอรถอยหลัง 4 จุด

ระบบชวงลางดานหลังแบบ คอยลสปริง (5 Link Coil Rear Suspension)

ระบบดิสกเบรกหลัง

ระบบเบรก ABS ปองกันลอล็อก พรอมดวย EBD

ระบบชวยเบรกกระทันหัน (PBA)

ระบบชวยเพิ่มแรงเบรก (HBA)

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ เม�อลงที่ลาดชัน (HDC)

ระบบปองกันการไหลของรถ เม�อขึ้นทางชัน (HSA)

ระบบปองกันลอหมุนฟรี และควบคุมการล�นไถล (TCS)

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC)

ระบบชวยเบรกในขณะเขาโคง (CBC)

ระบบที่นั่ง และพี้นที่ใชสอย

แบบ 5 + 2 ปรับเปลี่ยนเปน 7 ที่นั่งได

ที่นั่งตอนที่ 2 พับแยกสวนแบบ 40 / 60 และพับเก็บไปขางหนาได

ที่นั่งตอนที่ 3 แยกจากกัน และสามารถพับราบลงกับพื้นได 

ขับเคล�อน 4 ลอ

LTZ1

•

•

•

•

โปรเจคเตอร

•

โครเมียม

พรอมแถบโครเมียม

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• อุปกรณมาตรฐานอาจเเตกตางกันในเเตละรุน เเละรายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏในภาพอาจเเตกตางจากรุนที่จำหนายในประเทศไทย

• สีในเเคตตาล็อกอาจแตกตางจากสีจริง เน�องจากระบบการพิมพ

• บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา

• บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต 

 เเละเทรลเบลเซอร ไปใชกอนไดรับอนุญาต

อุนใจตลอดการใชงาน พรอมรับประกันคุณภาพรถยนตตลอด 3 ป หรือ 100,000 กม.

(แลวแตอยางใดอยางหน่ึงถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินท่ัวประเทศ ตลอด 24 ชม.

ฟรี 3 ป ไมจำกัดระยะทาง

เบาใจกับคาบำรุงรักษาท่ีประหยัดกวา ดวยเทคโนโลยีของตัวรถ เคร�องยนต ช้ินสวน

และน้ำมันหลอล�น ท่ีเหนือกวาชวยขยายเวลาตรวจเช็คออกไปถึง 15,000 กม.

ประหยัดท้ังเวลาและคาใชจาย

หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด 24 ชม. เปนไปตามที่ระบุไวในคูมือการใชรถและบริการ

 : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขางตน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

URBAN PACKAGE

ไฟหนา Daytime Running Light แบบ LED

สปอยเลอรหลังคา

จอ LED ขนาด 10.1" แบบพับเก็บได

สีน้ำเงิน

BLUE MOUNTAIN

สีแดง

SIZZLE RED

สีน้ำตาล

AUBURN BROWN

สีเงิน

SWITCHBLADE SILVER

สีขาว

SUMMIT WHITE

สีเทา

ROYAL GRAY

สีดำ

BLACK SAPPHIRE METALLIC


