COLORADO S-CAB CHASSIS

ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน

•
•
•

รุน
S-CAB CHASSIS
เคร�องยนต
รหัสเคร�องยนต
LKH
แบบ
ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบ (FGT) และอินเตอรคลู เลอร
ระบบจายเชื้อเพลิง
คอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชั่น
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)
2,499
ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)
92 x 94
อัตราสวนกำลังอัด
16.5 : 1
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (แรงมา PS) / รอบ / นาที)
120 (163) / 3,600
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ / นาที)
380 (38.75) / 2,000
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)
76
ระบบขับเคล�อน
แบบ
ขับเคล�อน 2 ลอ
ระบบสงกำลัง
แบบ
เกียรธรรมดา เดินหนา 6 จังหวะ
ระบบบังคับเลี้ยว
แบบ
แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง
ระบบกันสะเทือน
หนา
อิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส
หลัง
ลิฟสปริง แปนรูปครึ่งวงรี พรอมโชคอัพแกส
ระบบเบรก
หนา
ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม.
หลัง
ดรัมเบรก ขนาด 295 มม.
หมอลมเบรก
ขนาด 10.5"
ลอและยาง
ขนาดลอ
เหล็ก 15"
ขนาดยางหนา และหลัง
195 R15C

รุน
มิติของรถ
ตัวถังภายนอก (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.))
ระยะฐานลอ (มม.)
ความกวางชวงลอหนา/หลัง (มม.)
ระบบความปลอดภัย
ถุงลมนิรภัย SRS คูหนา สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได พรอมระบบผอนแรง และรั้งกลับอัตโนมัติ
(Pretensioner & Load Limit) สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารตอนหนา
โครงสรางตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกจากดานขาง
กุญแจปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer
อุปกรณมาตรฐานภายนอก
ไฟหนาแบบฮาโลเจน
กระจังหนา
กันชนหนา
มือจับที่เปดประตู
อุปกรณมาตรฐานภายใน
การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth)
ลำโพง
จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล
กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 2 บาน พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช
และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง
เซ็นทรัลล็อก
วัสดุหุมเบาะนั่ง
แผงบังแดดคูหนา
ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล
ชองตออุปกณเสริม AUX & USB
ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต

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

มิติของรถ

สีมาตรฐาน
SUMMIT WHITE
สีขาว

วัสดุหุมเบาะนั่ง

1,810 x 5,103 x 1,706
3,096
1,510 / 1,510
•
•
•
พรอมล็อคฝาถังน้ำมัน
•
สีดำ
สีเดียวกับตัวรถ
สีดำ
•
2 ตำแหนง
•
•
•
ผาลาย Concrete
•
•
•
1 ตำแหนง

1706

1810

ผาลาย Concrete
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 โปรดศึกษารายละเอียดและเง�อนไขการใหบริการเพิ่มเติมไดที่ www.chevrolet.co.th หรือ โทร. 1734

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

Chevy Plus
บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ
สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต
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