THE NEW CHEVROLET COLORADO TRAIL BOSS

ไดเวลาปลุกเราทุกโสตสัมผัสชาวกระบะอเมริกนั สายลุย
ที่ช�นชอบความทาทายอุปสรรคสุดเราใจ ใหดังกระหึ่ม
ไปกับความเราใจที่พรอมตอบสนองใจที่อยากลุยแบบ
เต็มพิกัด กับสัญลักษณใหมลาสุดของสายลุยที่แทจริง
พรอมพุง ทะยานออกมาใหชาวกระบะผู ชน� ชอบความแรง

ไดออกมาสัมผัสกับรสชาติชีวิตที่ตองการ บนเสนทาง
สุดโหดที่รอทาทายอยู ในสไตลกระบะอเมริกันพันธุแท
แบบ 4 ประตูรนุ ลาสุด เชฟโรเลต โคโลราโด เทรล บอส ใหม
ทีม่ าพรอมดีไซนโดดเดนรอบคัน เพิม่ ดีกรีความเทใหทะลุ
ลิมิตกับรูปโฉมที่รังสรรคใหม เพ�อฉีกกฎกระบะสายลุย

ที่เคยสัมผัส ใหคุณพุงทะยานออกไปพบเสนทางใหมๆ
ไดอยางเราใจ ไมเพียงเทานัน้ ภายในเชฟโรเลต โคโลราโด
เทรล บอส ใหม สายลุยของคุณคันนีย้ งั มาพรอมอุปกรณ
อำนวยความสะดวกสบายภายใน ซึ่งถือเปนมาตรฐาน
ของเชฟโรเลต โคโลราโด ที่ชาวกระบะทั่วโลกตางมั่นใจ

ก็ยงั จัดเต็มเพ�อมอบประสบการณการขับขีท่ ่ีสะดวกสบาย
ดวยดีไซนทเ่ี รียบหรู และโดดเดนเปนเอกลักษณในสไตล
อเมริกัน คุณละพรอมจะออกมาพบความทาทายอีกขั้น
ที่ พรอมทะยานใหคุณสัมผัสตรงหนาแลวหรือยั งกับ
เชฟโรเลต โคโลราโด เทรล บอส ใหม แกรง คูใ จสายพันธุล ยุ

PERFORMANCE / TECHNOLOGY
ใหม เชฟโรเลต โคโลราโด เทรล บอส กระบะคันแกรง คันเกงที่มาพรอม
ความเท ไ ม ซ้ ำ ใครในสไตล อ เมริ ก ั น ผสานสุ ด ยอดขุ ม พลั ง ที่ จ ะพาคุ ณ
ทะยานไปในทุกเสนทางสุดทาทายไดอยางมั่นใจ ตอบสนองตลอดการขับขี่
อยางเหนือชั้น และฟงกชันอำนวยความสะดวกสบายภายในหองโดยสาร
เพ�อสายลุยที่แทจริง
1. เคร�องยนตดูราแมกซ ดีเซล วีจี เทอรโบ 2.5 ลิตร 180 แรงมา
ทะยานสู ทุ ก จุ ด หมายอย า งเร า ใจ ไปกั บ เคร� อ งยนต ดู ร าแมกซ ดี เ ซล
คอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชั่น ขนาด 2.5 ลิตร 4 สูบ 16 วาลว DOHC
พรอมเทอรโบแปรผัน (VGT – Variable Geometry Turbocharger) และ
อินเตอรคูลเลอร ผลิตกำลังสูงสุด 180 แรงมา ที่ 3,600 รอบ/นาที
พรอมแรงบิดสูงสุดถึง 440 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที
2. พวงมาลัยเพาเวอร ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟ า
(Electric Power Steering) พั ฒ นาการของระบบบั ง คั บ เลี้ ย วที่ มี
ความเที่ยงตรง และแมนยำสูง ทั้งยังสามารถปรับน้ำหนักแปรผันตาม
ความเร็วรถ
• ขณะรถวิง่ ดวยความเร็วต่ำ เชน การขับขี่ในเมืองทีจ่ ราจรคับคัง่ หรือ
การนำรถเขาจอด พวงมาลัยจะมีน้ำหนักเบา เพ�อชวยใหการหมุนเลี้ยว
ทำไดงายขึ้น
• ขณะรถวิ่งดวยความเร็วสูง เชน การขับขี่ทางตรงบนมอเตอรเวย
พวงมาลัยจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งชวยใหการถือพวงมาลัยนิ่ง
และมั่นคงมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ การบังคับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวางอยางกะทันหัน
ก็สามารถทำไดอยางรวดเร็ว
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3. เกียรอัตโนมัติแบบ 6 สปด พรอมฟ งกชัน Manual Mode
คือความสะดวกสบายทีผ่ สานเขาไวกบั ความเราใจ โดยผูข บั ขีส่ ามารถกำหนด
จังหวะการเปลีย่ นเกียรไดดว ยตนเอง เสมือนหนึง่ การขับขีด่ ว ยเกียรธรรมดา
ซึ่งเพิ่มอรรถรสความเราใจใหกับการขับขี่มากยิ่งขึ้น
4. Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร และความบันเทิง
ซึ่งไดรับการพัฒนาใหกาวล้ำไปอีกขั้น ครบครันดวยหลากหลายฟงกชัน
การใช ง านอั น ชาญฉลาด ไมวาจะเปน การฟง ขาวสารจากคล� นวิ ทยุ
ชองประจำ หรือชมซีรสี เ ร�องดังผานชองตออุปกรณเสริม AUX หรือ USB
และสามารถเลือกดูภาพถายจากอัลบัม้ ในแบบสไลดโชว
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อุปกรณมาตรฐานแตกตางกันในแตละรุน กรุณาตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมไดจากหนาขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐานซึ่งอยูในโบรชัวรเลมนี้
เคร�องหมายการคา Apple และ iPhone จดลิขสิทธิโ์ ดย Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกา และประเทศอ�นๆ ระบบการใชงาน Apple CarPlayTM เปนลิขสิทธิข์ อง Apple Inc. รองรับการใชงาน iPhone รุน ตางๆ ตามที่ระบุไวใน http://www.apple.com/ios/carplay/

SAFETY
1. ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ขณะรถลงทางลาดชัน
(HDC – Hill Descent Control)
ป องกันไมใหรถล�นไถลอยางรวดเร็วขณะลงทางลาดชัน
2. ระบบชวยการออกตัว ขณะรถอยูบนทางลาดชัน
(HSA – Hill Start Assist)
ชวยพยุงรถไมใหไหล โดยหนวงเวลาไว 3 วินาที เพ�อป องกันการไหลชน
3. ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่
(Driver Knee Airbag)
ครัง้ แรก กับอุปกรณความปลอดภัยทีเ่ หนือกวามาตรฐานของรถกระบะทัว่ ไป
ชวยปองกันไมใหหวั เขา และสวนขาดานลางของผูข บั ขี่ไดรบั บาดเจ็บ เม�อเกิด
อุบัตเิ หตุทดี่ า นหนารถ โดยทำงานรวมกับถุงลมนิรภัย SRS และเข็มขัดนิรภัย
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4. ระบบปองกันการพลิกคว่ำ
(ARP – Anti Rolling Protection)
ชวยกระจายแรงเบรกทัง้ 4 ลออยางสมดุล เพ�อควบคุมรถสูภ าวะปกติงา ยขึน้
5. ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ
(ESC – Electronic Stability Control)
ชวยควบคุมการทรงตัวของรถ และลดการสูญเสียการทรงตัวขณะขับขี่
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อุปกรณมาตรฐานแตกตางกันในแตละรุน กรุณาตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมไดจากหนาขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐานซึ่งอยูในโบรชัวรเลมนี้
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6. ระบบกระจายแรงเบรก
(EBD – Electronic Brake Force Distribution)
ชวยควบคุมการเบรกของรถ โดยระบบฯ จะกระจายแรงเบรกในแตละลอ
อยางเหมาะสม

ใหม เชฟโรเลต โคโลราโด เทรล บอส

คันเดียวครบ! สำหรับผูช�นชอบกระบะสายลุย ที่มาพรอมดีไซนเทแทๆ
สไตลอเมริกันที่ ไมเหมือนใคร มาพรอมสมรรถนะอึดทนอยางเหนือชั้น
พรอมพาคุณเผชิญหนา กับหลากความทาทายแบบจัดเต็ม
1. ตราสัญลักษณเชฟโรเลต สีดำ พรอมกระจังหนาดำ
หลอ เขมทาทายเกินใคร
2. ซุมลอดำ ลออัลลอยดีไซนสปอรต และยาง 18"
พรอมพาคุณทะยานสูเสนทางอยางเราใจ
1
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3. สปอรตบารขนาดพิเศษ
โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้น เสริมความเทใหเกินลิมิต
4. สติกเกอรสีดำ สำหรับตกแตงฝากระบะทาย
พรอมสัญลักษณ COLORADO
เขม ดุดัน สะกดทุกสายตาสไตลกระบะอเมริกันตัวจริง
5. สติกเกอร TRAIL BOSS
สัญลักษณของสายลุย ที่พรอมทะยานสูทุกจุดหมาย
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ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน
รุน
เคร�องยนต
แบบ
ระบบจายเชื้อเพลิง
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)
ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)
อัตราสวนกำลังอัด
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (แรงมา PS) / รอบ/นาที)
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ/นาที)
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)
ระบบขับเคล�อน
แบบ
ระบบสงกำลัง
แบบ
ระบบบังคับเลี้ยว
แบบ

ระบบกันสะเทือน
หนา
หลัง
ระบบเบรก
หนา
หลัง
หมอลมเบรก
ลอ และยาง
ขนาดลอ
ขนาดยางหนา และหลัง
มิติของรถ
ตัวถังภายนอก (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.))
กระบะภายใน (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.))
ระยะฐานลอ (มม.)
ความกวางชวงลอหนา/หลัง (มม.)
ระบบความปลอดภัย
ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได พรอมระบบผอนแรง และรั้งกลับอัตโนมัติ
(Pretensioner and Load Limiter) สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับผูโดยสารดานหลังทุกตำแหนง
โครงสรางตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากดานขาง
ระบบแจงเตือนการชนดานหนา (Forward Collision Alert)
ระบบชวยเตือนเม�อขับขี่รถออกนอกชองจราจร (Lane Departure Warning)
เซ็นเซอรหนา-หลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Park Assist)
กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera)
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control)
ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSC - Trailer Sway Control)
ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection)
ระบบชวยการออกตัว ขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control)
ระบบตรวจวัด และแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure Measuring System)
ระบบชวยเบรกกะทันหัน (PBA - Panic Brake Assist)
ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS - Anti-lock Braking System)
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution)
ระบบไลฝาที่กระจกหลัง
กุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer
สัญญาณเตือนการโจรกรรม

Trail Boss M/T

Trail Boss A/T

ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบแปรผัน (VGT) และอินเตอรคูลเลอร
คอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชั่น
2,499
92 x 94
16.5 : 1
132 (180) / 3,600
440 (45) / 2,000
76
ขับเคล�อน 2 ลอ
เกียรธรรมดาเดินหนา 6 จังหวะ

เกียรอัตโนมัติเดินหนา 6 จังหวะ พรอมฟงกชัน Manual Mode

แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา
(Electric Power Steering)
อิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส
ลิฟสปริง แปนรูปครึ่งวงรี พรอมโชคอัพแกส
ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม.
ดรัมเบรก ขนาด 295 มม.
ขนาด 10.5"
อัลลอยสีดำ 18"
265/60 R18
1,872 x 5,361 x 1,795
1,534 x 1,484 x 466
3,096
1,570
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

รุน
อุปกรณมาตรฐานภายนอก
กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล ควบคุมการสตารทเคร�องยนต
พรอมสั่งการใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสารทำงานโดยอัตโนมัติ (Remote Start)
กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล
เซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และควบคุมการทำงานของที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ
(Auto Rain Sensor)
ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights)
ไฟหนาแบบฮาโลเจน
ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ และไฟทาย แบบ LED
ไฟตัดหมอกหนา
กระจกมองขางปรับระดับดวยระบบไฟฟา พรอมสัญญาณไฟเลี้ยว
กระจกมองขางพับเก็บดวยระบบไฟฟา พรอมกรอบโครเมียม
ตราสัญลักษณเชฟโรเลต พรอมกระจังหนา
กันชนหนา
กันชนหลัง
มือจับที่เปดประตู
มือจับที่เปดฝากระบะทาย
บันไดขาง (Side Step)
ฝากระบะทายพรอมสติกเกอรตกแตงสีดำดาน COLORADO
สติกเกอรตกแตงบริเวณขางทายกระบะ TRAIL BOSS
สปอรตบาร (อุปกรณเสริมพิเศษ)
ชุดตกแตงซุมลอ (อุปกรณเสริมพิเศษ)
อุปกรณมาตรฐานภายใน
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย
พวงมาลัยเพาเวอร
การทำงานของเคร�องเสียง และโทรศัพทเคล�อนที่ ควบคุมไดจากสวิตชบนพวงมาลัย
(พวงมาลัยมัลติฟงกชัน)
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได
กระจกมองหลังปรับลดแสงสะทอน
Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร และความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัสขนาด 7"
และรองรับ Apple CarPlayTM
การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth)
ลำโพง
จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล
กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 4 บาน พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช
และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง ควบคุมการทำงานไดจากรีโมท คอนโทรล
กระจกหนาตางคูหนา เล�อนลงอัตโนมัติเม�อเปดประตู และเล�อนขึ้นอัตโนมัติเม�อปดประตู
เซ็นทรัลล็อก
เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารตอนหนา ปรับระดับสูง-ต่ำได
วัสดุหุมเบาะนั่ง
ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร
ไฟอานแผนที่
แผงบังแดดคูหนา
ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล
มือจับบริเวณเสาดานหนา
ชองตออุปกรณเสริม
ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต
•
•
•

สีมาตรฐาน
BLUE ME AWAY METALLIC
สีน้ำเงิน

SATIN STEEL GREY METALLIC
สีเทา

SWITCHBLADE SILVER METALLIC
สีเงิน

OXFORD METALLIC
สีน้ำตาล

BLACK MEET KETTLE METALLIC
สีดำ

PULL ME OVER RED
สีแดง

SUMMIT WHITE
สีขาว

Trail Boss A/T

-

-

•

•

-

-

•
•
•
สีดำ
สีเดียวกับตัวรถ
สีดำ
สีเดียวกับตัวรถ
สีดำ
•
•
•
สีดำ
สีดำ

•
•
•
สีดำ
สีเดียวกับตัวรถ
สีดำ
สีเดียวกับตัวรถ
สีดำ
•
•
•
สีดำ
สีดำ

ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ
-

-

•
•

•
•

•

•

•
4 ตำแหนง
•

•
4 ตำแหนง
•

•

•

•
•
•
•
•
•
ผาลาย Rational
ผาลาย Rational
•
•
•
•
พรอมกระจกเงาสำหรับผูโดยสาร และที่เก็บเอกสารสำหรับผูขับขี่
•
•
•
•
AUX & USB
AUX & USB
3 ตำแหนง
3 ตำแหนง

ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เน�องจากระบบการพิมพ • ภาพทั้งหมดใชเพ�อการโฆษณา รายละเอียดบางสวนในภาพอาจแตกตางจากรถที่จำหนายจริง
บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา
บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละโคโลราโด ไปใชกอนไดรับอนุญาต

วัสดุหุมเบาะนั่ง

DARK SHADOW METALLIC
สีเทาน้ำเงิน

Trail Boss M/T

ลอ และยาง

ผาลาย Rational

ลออัลลอย สีดำ 18"
พรอมยางขนาด 265/60 R18
Chevrolet Warranty
รับประกันคุณภาพถึง 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร

Chevrolet Call Center
ศูนยลูกคาสัมพันธ เชฟโรเลต โทร. 1734

Chevrolet Mobile Service
บริการพิเศษสำหรับการดูแลรักษารถยนตนอกสถานที่

Chevrolet Roadside Assistance
บริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียด และเง�อนไขการใหบริการเพิ่มเติมไดที่

บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ 555 อาคาร รสา ทาวเวอร 2 ชั้น 28-29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

YR2019-210619-01

Chevy Plus
บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ
สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต

www.chevrolet.co.th หรือ โทร. 1734

