
AMAZING NEW CRUZE



เชฟโรเลต ครูซ ใหม โดดเดนสะทอนความเปนตัวคุณ 

ไดมากขึ้น กับดีไซนสปอรตรูปลักษณใหม อีกขั้นของ 

ความงามที่พรอมจะสะกดและดึงดูดทุกสายตา

ทุกรายละเอียดสะทอนจิตวิญญาณสปอรตในตัวคุณ

หองโดยสารภายในแบบ Dual-Cockpit เอกลักษณเฉพาะครูซ

พรอมเบาะหนังดีไซนใหม สีดำ-น้ำตาลแดง (Saddle Up) 

แบบพรีเมียมสปอรต เนนความเปนตัวคุณใหเดนชัด 

หองโดยสารเงียบ ไรเสียงรบกวน แตไมขาดจากโลกแหงการส�อสาร 

ดวยระบบ Chevrolet MyLink หนาจอสีทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว 

พลังขับเคล�อนที่พาคุณพุงทะยานไปขางหนาไมหยุดยั้ง 

ดวยสมรรถนะขุมพลังเคร�องยนต 1.8 ลิตร ระบบเกียรอัตโนมัติ 

6 สปด พรอมรองรับเชื้อเพลิง E85 มั่นใจดวยชวงลางแบบ 

Euro-Ride เกาะถนนไดเหนือกวา ลิขสิทธิ์เฉพาะของเชฟโรเลต 

มาตรฐานความปลอดภัยที่ทั่วโลกยอมรับ

เชฟโรเลต ครูซ สะกดทุกสายตา



ดีไซนภายนอกท่ีเปล่ียนโฉมใหม ต้ังแตหัวจรดทาย 

สปอรตย่ิงข้ึน สะกดทุกสายตาย่ิงกวา

1. กระจังหนา Dual Port Grille ดีไซนใหม 

หรูหราดวยลวดลายเสนสาย จากโครเมียมบน 

กระจังหนา (LTZ) และกันชนดานหนาดีไซนใหม 

2. ไฟทาย ดีไซนสปอรตใหมที่ ไดแรงบันดาลใจจาก 

Chevrolet Camaro รถสปอรตรุนยอดนิยม 

ในสหรัฐอเมริกา ทุกเสนสายคือดีไซนที่ถูกออกแบบมา 

ใหโคงรับสวนทายของรถยนตอยางลงตัว

3. ระบบเปดไฟหนาสองสวางอัตโนมัติ (Auto 

Headlamp) ทำงานดวยเซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณ 

แสงสวางภายนอกเพ�อทำการเปด-ปดไฟโดย

อัตโนมัติ พรอมระบบไฟนำทาง (Follow Me Home) 

สั่งไฟหนาเปดอัตโนมัติและสวางตอเน�อง เปนเวลา 

2 นาที หลังจากล็อกรถเพ�อใหแสงสวางตรงทางเดิน

4. ชวงทายดีไซน ใหม สปอรตยิ่งขึ้น แตกตางดวย 

ฝากระโปรงหลังที่เปด-ปดไดจากในตัวรถหรือผาน

กุญแจรีโมทเทานั้น เพิ่มความสะดวกสบาย ใหคุณ 

เก็บสัมภาระไดงายมากยิ่งขึ้น

5. ไฟตัดหมอกหนา พรอม Daytime Running 

Light แบบ LED ที่เพิ่มประสิทธิภาพความสองสวาง 

ที่มากขึ้นและเพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่ ในเวลากลางวัน

6. ลออัลลอย ดีไซนใหม เพิ่มความโดดเดนมากยิ่งขึ้น

EXTERIOR
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1. หองโดยสารแบบ Dual-Cockpit ใหความสปอรต 

เท กวาเดิม ดวยแผงคอนโซลสีดำมัน Piano Black 

และสีเทารมดำ Polar Silver (LTZ) เงียบสงบดวย 

วัสดุซับเสียงเทคโนโลยี Quiet Ride เพ�อลดเสียงจาก 

ภายนอก หรูหราแบบมีดีไซนยิ่งขึ้น ดวยวัสดุหุม 

คอนโซลหนา พวงมาลัยแบบ Multi-Function 

พรอมปุมควบคุมเคร�องเสียงและควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติ (Cruise Control) สะดวกยิ่งขึ้นดวยหนาจอ 

แสดงผลอัจฉริยะ (Infotainment Graphic Information 

Display) ใหขอมูลเก่ียวกับ เคร�องเสียง เวลา อุณหภูมิ 

ภายนอกรถ และยังสามารถปรับตั้งขอมูล ใหเหมาะสม 

แกผูขับขี่ 

 • ปรับระดับความเร็วของกานปดน้ำฝนของระบบ  

  Auto Rain Sensor 

 • ระบบล็อกประตูสามารถติดตั้งใหปลดล็อกทั้ง 4 บาน  

  2 บาน และ 1 บาน เพ�อเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูขับขี่  

 • ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ 

 •  ระบบไฟสองสวางท้ังภายในและภายนอกหองโดยสาร

 • ปรับเพิ่ม-ลดระดับเสียงเตือน

 • ปรับเลือกภาษา

2. Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร 

และความบันเทิง บนหนาจอทัชสรีนสีขนาด 7 นิ้ว

ผานสมารทโฟนของคุณ ที่ทำใหทุกการเดินทางไมขาด 

การติดตอ และใหคุณไดเพลิดเพลินไปกับความบันเทิง 

ท่ีหลากหลาย พรอมเพ่ิมความสะดวกสบายกับระบบ 

ส่ังงานดวยเสียง Voice Recognition

3. เบาะน่ังทูโทนใหม สีดำ-น้ำตาลแดง (Saddle Up) 

ท้ังท่ีน่ังดานหนาและดานหลัง สะทอนความสปอรตผาน 

คูสีที่ตัดกันอยางสุดเทและลงตัว (LTZ) 

4. ปุมสตารทเคร�องยนต (Engine Start/Stop 

Button) และกุญแจอัจฉริยะเพิ่มความสะดวกสบาย 

ในการสตารทเคร�องยนตและเปด-ปดประตู 

เพียงปลายนิ้วสัมผัส พรอมปองกันการโจรกรรม 

ดวยระบบ Immobilizer  
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PERFORMANCE & SAFETY

1. พุงทะยานดวยเคร�องยนตเบนซิน ECOTEC

1.8 ลิตร พรอมระบบ Double CVC 

และระบบจายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดมัลติพอยท MPI 

ใหกำลังสูงสุด 141 แรงมา ท่ี 6,200 รอบ/นาที พรอม 

แรงบิดสูงสุด 177 นิวตัน-เมตร ที่ 3,800 รอบ/นาที 

รองรับเช้ือเพลิง E85 แรงแตประหยัด ลดการใชพลังงาน 

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพราะรองรับ Euro 4

2. ระบบชวงลาง Euro-Ride Tuning Suspension

เอกลักษณเฉพาะของเชฟโรเลต มั่นใจในทุกการขับขี่ 

ดวยชวงลางดานหนาแบบอิสระ แม็คเฟอรสันสตรัท 

พรอมคอยลสปริง โชคอัพแกส และเหล็กกันโคลง 

ชวงลางดานหลังแบบทอรชั่นบีม รูปตัววี พรอมคอยล 

สปริง และโชคอัพแกส มอบทั้ง ความนุมนวลใหการ 

เกาะถนนเปนเยี่ยม มั่นใจทุกการเขาโคง

3. ปลอดภัยสูงสุดดวยถุงลมนิรภัยคูหนาและ 

ดานขาง พรอมเข็มขัดนิรภัยคูหนา แบบดึงกลับ 

อัตโนมัติ (Pretensioner & Load Limit) และ 

เข็มขัดนิรภัยแบบรัด 3 จุด สำหรับผูโดยสารดานหลัง 

ทุกตำแหนง (เฉพาะรุน LTZ)

4. ระบบเบรก (Braking System) ความปลอดภัย 

ที่มั่นใจได

 • ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESC   

  (Electronic Stability Control) จะประเมินการ  

  เคล�อนที่ของรถกับองศาการหมุนของพวงมาลัย  

  หากรถเสียสมดุล ระบบจะเพ่ิมแรงเบรกในแตละลอ  

  และลดกำลังของเคร�องยนตเพ�อใหรถกลับสูสภาวะ

  สมดุลและการควบคุมที่งายขึ้น

 • ระบบปองกันลอหมุนฟรีและควบคุมการล�นไถล  

  TCS (Traction Control System) ในกรณีที่  

  รถเกิดการล�นไถลหรือการหมุนฟรีของลอ   

  ระบบจะส่ังลดกำลังของลอท่ีหมุนฟรี เพ�อปองกัน  

  ภาวะสูญเสียการทรงตัว

 • ABS (Anti-Lock Braking System) แบบ   

  4-Sensor 4-Channel ซึ่งทำงานควบคูกับระบบ  

  ชวยเบรก BA จะชวยปองกันลอล็อก และควบคุม  

  การทรงตัวแมเบรกกะทันหัน นอกจากนี้ระบบ  

  กระจายแรงเบรก EBD ยังชวยใหเบรกไดดีย่ิงข้ึน

  เพ�อใหคุณเดินทางไดอยางมั่นใจ
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COLORS

SEAT COVERS

 DIMENSIONS

อุนใจตลอดการใชงาน พรอมรับประกันคุณภาพรถยนตตลอด 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหน่ึงถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินท่ัวประเทศ

ตลอด 24 ชม. ฟรี 3 ป ไมจำกัดระยะทาง

เบาใจกับคาบำรุงรักษาที่ประหยัดกวา ดวยเทคโนโลยีของตัวรถ เคร�องยนต ชิ้นสวน และน้ำมันหลอล�นที่เหนือกวา ชวยขยายเวลาตรวจเช็คออกไปถึง

15,000 กม. ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย

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

  : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขางตน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• 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 เเละครูซ ไปใชกอนไดรับอนุญาต

SPECIFICATIONS AND FEATURES
1.8 LT/AT

•

•

•

•

•

•

16”

205/60 R16

 

•

•

สีเทา

•

•

•

•

1.8 LTZ/AT

•

•

•

•

•

•

17”

215/50 R17

 
•

•

โครเมียม

•

•

•

•

รุน

แบบเคร�องยนต 

ระบบการจายน้ำมัน

ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) 

ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)

อัตราสวนกำลังอัด 

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

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

ระบบสงกำลัง

ชนิดของเกียร

อัตราทดเกียร เกียร 1

 เกียร 2 

 เกียร 3 

 เกียร 4 

 เกียร 5 

 เกียร 6 

 เกียรถอยหลัง 

อัตราทดเฟองทาย 

ระบบชวงลาง

หนา

หลัง

ระบบพวงมาลัย

แบบ

ระบบเบรก

ลอหนา

ลอหลัง

ความจุ

น้ำหนักรถเปลา โดยประมาณ (กก.)

ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)

ความจุหองสัมภาระทาย (ลิตร)

อุปกรณภายนอก

กระจังหนาโครเมียม

กระจกมองขางสีเดียวกับตัวรถ พรอมไฟเลี้ยว

มือจับประตูดานนอกโครเมียม

ไฟตัดหมอกหนา-หลัง

ไฟ Daytime Running Light

ที่กดเปดฝากระโปรงทาย (Touch Pad)

ลออัลลอย 

ขนาดยาง 

อุปกรณภายใน

พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ ใกล-ไกล

ปุมควบคุมเคร�องเสียงบนพวงมาลัย

ขอบมาตรวัดแสง 

ดิมเมอร มาตรวัดแสง ปรับระดับแสงได

หนาจอแสดงขอมูลการขับขี่ (Driver Information Center)

พนักวางแขนตอนหนาแบบสไลดและพนักวางแขนตอนหลังพรอมที่วางแกว

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

ขอมูลเฉพาะทางเทคนิคและอุปกรณมาตรฐาน

1.8 LT/AT

หนัง / หนังสังเคราะหสีดำ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ดานผูขับขี่ / ผูโดยสารตอนหนา

2 / 2

•

แบบ 3 จุด 2 ตำแหนง และ 2 จุด 1 ตำแหนง

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1.8 LTZ/AT

หนัง / หนังสังเคราะหสีดำ / น้ำตาลแดง

•

•

•

แบบตัดแสงอัตโนมัติ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ดานผูขับขี่ / ผูโดยสารดานหนาและดานขาง

2 / 3

•

แบบ 3 จุด 3 ตำแหนง

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

รุน

อุปกรณภายใน

วัสดุหุมเบาะ แผงคอนโซลหนาและดานขางประตู

เบาะหลังแยกพับไดแบบ 60:40

เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ

แผงบังแดดพรอมกระจกและที่ปดไฟสองสวาง

กระจกมองหลัง ปรับกลางวัน-กลางคืน

ที่วางแกวดานหนา (สำหรับแกวขนาดใหญสองใบ)

ไฟสองสวางภายในดานหนาและไฟในหองโดยสารแบบหนวงเวลา

กระจกหนาตางไฟฟาดานผูขับขี่ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ แบบ One Touch

กระจกหนาตางผูโดยสารตอนหนาและหลังปรับลงอัตโนมัติ 

แบบ One Touch

กระจกมองขางปรับและพับเก็บดวยไฟฟา พรอมฮีทเตอรไลฝา

วิทยุ ซีดี MP3 AM/FM ระบบ MyLink หนาจอสีขนาด 7 นิ้ว

แบบสัมผัส (Touch Screen)

ชองตออุปกรณเสริม AUX และ USB พรอมระบบเช�อมตอโทรศัพท

แบบไรสาย Bluetooth และ Voice Recognition

ลำโพง 6 จุด

แผงคอนโซลกลาง

ความปลอดภัย

กระจกหนาอัดซอนนิรภัย (Laminated Windshield)

ถุงลมนิรภัย

พนักพิงศีรษะ

เข็มขัดนิรภัยคูหนาปรับสูง-ต่ำได พรอมระบบดึงกลับอัตโนมัติ

(Pretensioner & Load Limit)

เข็มขัดนิรภัยที่นั่งหลัง 

ระบบเตือนรัดเข็มขัดนิรภัย

ระบบเบรก ABS ปองกันลอล็อก พรอมดวย EBD

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESC)

ระบบปองกันลอหมุนฟรี (TCS)

ระบบกุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรม Immobilizer และสัญญาณกันขโมย

ระบบล็อกนิรภัยปองกันเด็กเปดประตู และระบบยึดเบาะนั่งนิรภัย

สำหรับเด็ก (ISOFIX)

ไฟเบรกดวงที่ 3

แผนเหล็กทนแรงอัดสูง พรอมคานกันกระแทกดานขาง

ความสะดวกสบาย

ปุมสตารทเคร�องยนต พรอมระบบ Keyless Entry

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)

กุญแจรีโมทแบบพับได พรอมปุมเปดฝากระโปรงหลัง

ระบบ Remote Control Lock สามารถปรับตั้งคาได

ระบบปดน้ำฝนตั้งเวลาหนวงไดอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor)

เซ็นเซอรถอยหลัง

ไฟหนาเปด-ปดอัตโนมัติ (Auto Headlamp) พรอมไฟนำทาง

หลังดับเคร�องยนต (Follow Me Home)

กระจกหลังพรอมไลฝา

ชองชารจไฟ

ขอมูลเฉพาะทางเทคนิคและอุปกรณมาตรฐาน

เบาะหนังสีดำ / สีน้ำตาลแดง

(Saddle Up) รุน 1.8 LTZ

เบาะหนังสีดำ (Jet Black)

รุน 1.8 LT ลออัลลอย ขนาด 16"

ในรุน LT

ลออัลลอย ขนาด 17"

ในรุน LTZ

WHEELS

SATIN STEEL GRAY
สีเทา

BLACK SAPPHIRE
สีดำ

SWITCHBLADE SILVER
สีเงิน

SUMMIT WHITE
สีขาว

(F18D4) แถวเรียง 4 สูบ 16 วาลว DOHC ระบบ Double CVC รองรับเชื้อเพลิงแกสโซฮอล E85

หัวฉีดมัลติพอยทอินเจคชั่น

1,796

80.5 x 88.2

10.5:1

104 (141) / 6,200

177 (18.1) / 3,800

เกียรอัตโนมัติ 6 สปด DSC

4.449

2.908

1.893

1.446

1.000

0.742

2.871

3.720

อิสระ แม็คเฟอรสันสตรัท คอยลสปริง โชคอัพแกส และเหล็กกันโคลง

ทอรชั่นบีมรูปตัววี คอยลสปริง และโชคอัพแกส

พาวเวอรไฟฟา

ดิสกเบรกพรอมครีบระบายความรอน

ดิสกเบรก

1,315

60

400

สีดำมัน Piano Black / Polar Silverสีดำมัน Piano Black / Silver




