COLORADO S-CAB

ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน
รุน
เคร�องยนต
รหัสเคร�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
ลอและยาง
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 คูหนา สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได พรอมระบบผอนแรง และรั้งกลับอัตโนมัติ
(Pretensioner & Load Limit) สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารตอนหนา
โครงสรางตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกจากดานขาง
ระบบแจงเตือนการชนที่ดานหนา (Forward Collision Alert)
ระบบชวยเตือนเม�อขับขี่รถออกนอกชองจราจร (Lane Departure Warning)
เซ็นเซอรหนา-หลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Parking Assist)
กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera)
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control)
ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSC - Trailer Stability 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)

•
•
•

LS CAB CHASSIS

LS

LKH
ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบ (FGT) และอินเตอรคูลเลอร
คอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชั่น
2,499
92 x 94
16.5 : 1
120 (163) / 3,600
380 (38.75) / 2,000
76
ขับเคล�อน 2 ลอ
เกียรธรรมดา เดินหนา 6 จังหวะ
แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง
อิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส
ลิฟสปริง แปนรูปครึ่งวงรี พรอมโชคอัพแกส
ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม.
ดรัมเบรก ขนาด 295 มม.
ขนาด 10.5"
เหล็ก 15"
195 R15C
1,810 x 5,103 x 1,706
-

3,096
1,510 / 1,510

1,810 x 5,381 x 1,699
1,534 x 2,322 x 441

•
•
•
-

รุน
ระบบความปลอดภัย
ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS - Anti-lock Braking System)
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution)
ระบบไลฝาที่กระจกหลัง
กุญแจปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer
สัญญาณเตือนการโจรกรรม
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
กระจังหนา
กันชนหนา
กันชนหลัง
มือจับที่เปดประตู
มือจับที่เปดฝากระบะทาย
บันไดขาง (Side Step)
อุปกรณมาตรฐานภายใน
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย
พวงมาลัยเพาเวอร ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering)
และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ
การทำงานของเคร�องเสียง และโทรศัพทเคล�อนที่ ควบคุมไดจากสวิตชบนพวงมาลัย
(พวงมาลัยมัลติฟงกชัน)
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได
กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electrochromic)
Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสารและความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัสขนาด 7"
และรองรับ Apple CarPlayTM
Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสารและความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัสขนาด 8"
และรองรับ Apple CarPlayTM
การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth)
ลำโพง
จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล
กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 2 บาน พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช
และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง
กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 2 บาน ควบคุมการทำงานไดจากรีโมท คอนโทรล
เซ็นทรัลล็อก
เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ ปรับระดับสูง-ต่ำได
วัสดุหุมเบาะนั่ง
ไฟอานแผนที่
แผงบังแดดคูหนา
ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล
มือจับบริเวณเสาดานหนา
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

สีมาตรฐาน
PULL ME OVER RED
สีแดง
BLACK MEET KETTLE METALLIC
สีดำ

วัสดุหุมเบาะนั่ง
SUMMIT WHITE
สีขาว

AUBURN BROWN METALLIC
สีน้ำตาล

SATIN STEEL GREY METALLIC
สีเทา

SWITCHBLADE SILVER METALLIC
สีเงิน

ผาลาย Concrete

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

YR2018-010118-01

Chevy Plus
บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ
สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต

LS CAB CHASSIS

พรอมล็อคฝาถังน้ำมัน

LS
-

•

-

-

•
สีดำ
สีเดียวกับตัวรถ
สีดำ
•
2 ตำแหนง
•
•
•
ผาลาย Concrete
•
•
•
1 ตำแหนง

แยก ซาย-ขวา

