TRAILBLAZER

เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร
ยานยนตอเนกประสงค ระดับพรีเมียม
แบบ 7 ที่นั่ง สไตลอเมริกัน ตอบรับไลฟสไตล
การใชชีวิตทุกรูปแบบ และพรอมเคียงขางคุณ
สูทุกเสนทางแหงความสำเร็จ
เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร โดดเดนดวยสมรรถนะอันเหนือชัน้
ของขุมพลังดีเซล เทอรโบ ซึ่งเปยมไปดวยพละกำลัง
ทวาประหยัดน้ำมันเปนเยี่ยม พรอมระบบกันสะเทือนที่มอบทั้ง
ความนุมนวลในการขับเคล�อน และยึดเกาะถนนไดอยางมั่นคง
เสมือนตัวคุณกับรถ เปนหนึ่งเดียวกัน
รูปลักษณภายนอกสะดุดตา ดวยดีไซนอนั เปนเอกลักษณเฉพาะ
เชนเดียวกับภายในหองโดยสาร ที่ ไดรับการออกแบบ
และตกแตงอยางหรูหรา ครบครันดวยอุปกรณ
อำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีชั้นนำมากมาย
เพ�อใหคณ
ุ สัมผัส กับสุนทรียภาพแหงการขับขีอ่ ยางแทจริง
เหนืออ�นใด คุณอุนใจได กับระบบความปลอดภัยแบบ
เต็มพิกัด ดวยนวัตกรรม และอุปกรณความปลอดภัย
ที่ลวนแลวแตพัฒนาขึ้น จากเทคโนโลยีชั้นสูง

เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร
ไมหยุด…ถาคิดจะไป

INTERIOR DESIGN

สัมผัสอีกระดับ ของการเดินทางถึงจุดหมาย
อยางผอนคลาย ซึง่ เหนือกวารถระดับเดียวกัน เพราะภายใน
หองโดยสารอันกวางขวาง ของเทรลเบลเซอร
ไดรบั การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร (Ergonomic
Design) และรังสรรคขน้ึ อยางประณีต พิถพี ถิ นั

ตลอดจนการตกแตงในสไตลทห่ี รูหรา เฉกเชนการใช
วัสดุคณ
ุ ภาพสูงอยางหนังสีนำ้ ตาลใหม (Very Dark
Atmosphere) เพียบพรอมดวยอุปกรณ
อำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีชน้ั นำมากมาย
อาทิเชน Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร

และความบันเทิง ระบบนำทาง (Navigation System)
พวงมาลัยมัลติฟง กชนั สำหรับควบคุมการทำงานของ
เคร�องเสียง โทรศัพทเคล�อนที่ และระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติ (Cruise Control) ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน
สำหรับผูโ ดยสารดานหลัง เบาะนัง่ สำหรับผูข บั ขี่

ปรับระดับดวยไฟฟาได 6 ทิศทาง ระบบเสียงแบบ
พรีเมียมพรอมลำโพงคุณภาพเยีย่ ม 7 ตำแหนง เปนตน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับเปลีย่ นพืน้ ที่
ภายในหองโดยสาร ใหเหมาะสมกับความตองการใชงาน

เพ�อใหสมกับเปนยานยนตอเนกประสงคแบบ 7 ที่นั่ง อยางแทจริง
หองโดยสารของ เทรลเบลเซอร จึงมากดวยประโยชนใชสอย
เพ�อรองรับ กับความตองการที่หลากหลาย
1-2. เบาะนั่งแถวที่ 2 และ 3 ปรับเปลี่ยนไดหลากหลายรูปแบบ
พนักพิงของเบาะนัง่ แถวที่ 2 สามารถแยกพับแบบ 60 : 40 ทัง้ ยังสามารถพับ
พนักพิง และฐานเบาะไปดานหนา นอกจากนี้ เพียงออกแรงเบาๆ ก็สามารถ
พับพนักพิงของเบาะนัง่ แถวที่ 2 และ 3 ใหเปนพืน้ ราบ ซึง่ จะไดพน้ื ทีเ่ พิม่ มากขึน้
และมากพอ สำหรับการบรรจุสมั ภาระขนาดใหญ อาทิเชน ถุงกอลฟ กระเปาเดินทาง
หรือจักรยานพับได สำหรับกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห
ยิ่งไปกวานั้น ทีมวิศวกรยังไดออกแบบใหการเขา-ออกของผูโดยสาร เบาะนั่ง
แถวที่ 3 ทำไดอยางสะดวก พรอมทั้งติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด
ใหเปนอุปกรณมาตรฐาน สำหรับผูโดยสารดานหลังทุกตำแหนง
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TECHNOLOGY
Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร และความบันเทิง ซึ่งไดรับ
การพัฒนาใหกาวล้ำไปอีกขั้น ครบครันดวยหลากหลายฟงกชันการใชงาน
อันชาญฉลาด ไมวาจะเปน การฟงขาวสารจากคล�นวิทยุชองประจำ หรือชม
ซีรีสเร�องดัง ผานชองตออุปกรณเสริม AUX หรือ USB และสามารถ
เลือกดูภาพถายจากอัลบั้มในแบบสไลดโชว พรอมระบบตัดสัญญาณภาพ
อัตโนมัติเม�อมีสายเรียกเขา ใหคุณควบคุม และสั่งการทำงานไดงาย ๆ
เพียงปลายนิ้วสัมผัสลงบนจอทัชสกรีน หรือจะเลือกถายทอดคำสั่ง
ผานระบบสั่งการดวยเสียง (Voice Recognition) โดยไมตองละมือจาก
พวงมาลัย ซึ่งมอบความสะดวก และความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน
ทีส่ ำคัญ เชฟโรเลตใหคณ
ุ เช�อมตอ iPhone เขากับ Chevrolet MyLink
เพ�อใชงาน Apple CarPlay ไดกอนใคร
TM

1. Apple CarPlay คือวิธที ป่ี ลอดภัยกวา สำหรับการใช iPhone ในขณะขับขี่
เฉพาะฟงกชนั สำคัญใน iPhone จะปรากฏอยูบ นจอทัชสกรีน เพ�อใหคณ
ุ เลือก
ใชงาน ไมวาจะเปนโทรศัพท ขอความ คลังเพลง รวมถึงแอพพลิเคชันอ�น ๆ
TM
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2. Siri ® เสมือนหนึ่งผูชวยสวนตัว ที่เดินทางไปกับคุณทุกที่ ใหคุณสั่ง
การทำงานของฟงกชนั ตางๆ ใน iPhone ดวยเสียงของคุณเอง และรองรับ
การใชงานภาษาไทย
3. ขอความ คุณสามารถรับ-สงขอความไดดวยคำสั่งเสียง โดยมี Siri ®
ทำหนาที่ชวยอานขอความ และพิมพขอความตามเสียงพูดของคุณ
โดยไมตองพะวง กับการมองหนาจออยูตลอดเวลา

2

3

4. โทรศัพท ไมพลาดทุกการติดตอ ไมวาจะเปนการรับสาย-โทรออก
ปฏิเสธสายเรียกเขา การโทรกลับสายที่ ไมไดรับ หรือฟงขอความเสียง
โดยที่คุณไมตองปลอยมือจากพวงมาลัย
5. เพลง เลือกฟงเพลงโปรด จากคลังเพลงใน iPhone ของคุณ หรือให Siri®
ชวยคนหาเพลงใหมๆ จาก Apple Music ก็ยอมได
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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/

PERFORMANCE
คุณจะประทับใจ กับขุมพลังขับเคล�อนทีเ่ ปย มไปดวยพละกำลัง ประสิทธิภาพ
การประหยัดน้ำมัน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในเวลาเดียวกัน ตลอดจน
เทคโนโลยีชั้นนำ แหงวิศวกรรมยานยนต ซึ่งไมเพียงแตมอบสมรรถนะ
การขับขี่ที่เหนือชั้น หากยังเพียบพรอมดวยฟงกชันการใชงาน และความ
สะดวกสบาย
1. เคร�องยนตดูราแมกซ ดีเซล วีจี เทอรโบ 2.5 ลิตร ทะยานสู
ทุกจุดหมายอยางเราใจ ไปกับเคร�องยนตดูราแมกซ ดีเซล คอมมอนเรล
ไดเรคอินเจคชั่น ขนาด 2.5 ลิตร แบบ 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอม
เทอรโบแปรผัน (VGT - Variable Geometry Turbocharger)
และอินเตอรคูลเลอร ผลิตกำลังสูงสุด 180 แรงมา ที่ 3,600 รอบ/นาที
พรอมแรงบิดสูงสุดถึง 440 นิวตัน-เมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที
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สตารทเคร�องยนต
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เปดเคร�องปรับอากาศ

2. พวงมาลัยเพาเวอร ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา
(Electric Power Steering) พัฒนาการของระบบบังคับเลี้ยวที่มี
ความเทีย่ งตรง และแมนยำสูง สามารถปรับน้ำหนักแปรผันตามความเร็วรถ
• ขณะรถวิง่ ดวยความเร็วต่ำ เชน การขับขี่ ในเมืองทีจ่ ราจรคับคัง่
หรือการนำรถเขาจอด พวงมาลัยจะมีนำ้ หนักเบา เพ�อชวยใหการหมุนเลีย้ ว
ทำไดงา ยขึน้
• ขณะรถวิง่ ดวยความเร็วสูง เชน การขับขีท่ างตรงบนมอเตอรเวย
พวงมาลัยจะมีนำ้ หนักเพิม่ ขึน้ ตามลำดับ ซึง่ ชวยใหการถือพวงมาลัยนิง่
และมัน่ คงมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ การบังคับรถหลบหลีกสิง่ กีดขวาง
อยางกะทันหัน ก็สามารถทำไดอยางรวดเร็ว
3. เกียรอัตโนมัติแบบ 6 สปด พรอมฟงกชัน Manual Mode
คือความสะดวกสบาย ทีผ่ สานเขากับความเราใจ โดยผูข บั ขีส่ ามารถกำหนด
จังหวะการเปลีย่ นเกียรไดดว ยตนเอง เสมือนหนึง่ การขับขีด่ ว ยเกียรธรรมดา
ซึ่งเพิ่มอรรถรสความเราใจ ใหกับการขับขี่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถเลือกโหมดการทำงาน ของระบบขับเคล�อนในแบบ 2 ลอ หรือ 4 ลอ
ใหเหมาะสมกับสภาพถนน ไมวาจะเปนเสนทางออนโรด หรือออฟโรด
เพียงหมุนทีส่ วิตชควบคุม ซึง่ ทำงานดวยระบบไฟฟา และอยูถ ดั จากฐานเกียร

เปดไฟหนา DRL
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4. รีโมทสตารท (Remote Start) กุญแจพรอมรีโมท คอนโทรล ซึง่ สามารถ
สตารทเคร�องยนตไดแมอยูนอกตัวรถ พรอมทั้งสั่งการใหระบบปรับอากาศ
ภายในหองโดยสาร ทำงานโดยอัตโนมัติ ที่อุณหภูมิระดับ 25๐ นอกจากนี้
ยังสามารถควบคุมการเล�อนขึ้น-ลงของกระจกหนาตางทั้ง 4 บาน

SAFETY
มัน่ ใจสูงสุด กับระบบความปลอดภัยแบบเต็มพิกดั ใน เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร
ซึง่ ผสมผสานแนวคิดเชิงป องกันกอนเกิดเหตุ (Active Safety) และเชิงปกป อง
เม�อเกิดเหตุ (Passive Safety) เขาไวดวยกัน เพ�อเฝาระวังภัย และปกปอง
ทุกชีวิตที่อยูภายในหองโดยสาร ใหไดรับความปลอดภัยสูงสุด หากเหตุ
สุดวิสัยเกิดขึ้น
1. ระบบชวยเตือนการจราจรที่ดานหลังขณะถอยรถ (Rear Cross
Traffic Alert) อีกหนึง่ ความล้ำหนาจากเชฟโรเลต ทีช่ ว ยหลีกเลีย่ งการเกิด
อุบัติเหตุได โดยเฉพาะอยางยิ่งการถอยรถออกจากชองจอด เม�อผูขับขี่
เขาเกียรถอยหลัง เรดารเซ็นเซอร จะทำหนาทีต่ รวจจับการเคล�อนไหวบริเวณ
ทายรถโดยอัตโนมัติ หากพบวามียานพาหนะวิง่ ผาน ระบบฯ จะสงสัญญาณ
เสียงเตือนใหผูขับขี่ทราบ ขณะเดียวกันสัญลักษณเตือนภัยจะปรากฏบน
จอภาพที่คอนโซลกลาง
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2. ระบบแจงเตือนจุดอับสายตา (Side Blind Zone Alert) ขณะรถ
กำลังเคล�อนที่ เรดารเซนเซอรที่อยูดานกันชนทายของตัวรถทั้ง 2 ฝง
จะทำหนาทีส่ งั เกตการณความเคล�อนไหวตางๆ บนทองถนนอยูต ลอดเวลา
เม�อผูขับขี่เปดสัญญาณไฟเลี้ยวเพ�อเปลี่ยนชองทาง และเรดารฯ ตรวจพบ
ยานพาหนะในบริเวณจุดอับสายตา สัญญาณไฟแบบ LED บนกระจกมองขาง
จะกะพริบโดยอัตโนมัติ เพ�อแจงเตือนใหผูขับขี่ทราบอยางทันทวงที
3. ระบบชวยเตือนเม�อขับขีร่ ถออกนอกชองจราจร (Lane Departure
Warning) หากรถวิ่งออกนอกชองจราจรโดยที่ผูขับขี่ ไมตั้งใจ หรือไมได
เปดสัญญาณไฟเลี้ยว ขณะขับขี่ดวยความเร็ว 60 กม./ชม. ขึ้นไป ระบบฯ
จะสงสัญญาณภาพ และเสียงเตือนทันที
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4. ระบบแจงเตือนการชนดานหนา (Forward Collision Alert)
ขณะขับขี่ดวยความเร็ว 40 กม./ชม. ขึ้นไป กลองที่ติดตั้งอยูบริเวณกระจก
มองหลังที่ดานหนารถ จะวิเคราะห และประเมินระยะหางของรถคันหนา
ตลอดเวลา หากพบวารถเขาใกลคนั หนามากเกินไป ระบบฯ จะสงสัญญาณ
ภาพ และเสียงเตือนใหผูขับขี่ทราบ เพ�อเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
4
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5. ระบบชวยการออกตัวขณะรถอยูบนทางลาดชัน
(HSA - Hill Start Assist) ไมวา จะเปนทางขึน้ อาคารจอดรถ หรือทางขึน้ เขา
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในจังหวะออกรถ ซึง่ ผูข บั ขีย่ กเทาจากแปนเบรกไปยังคันเรง
โดยระบบฯ จะชวยพยุงรถไมใหไหล และหนวงเวลาไว 3 วินาที เพ�อปองกัน
การไหลชนดานหลัง
มี HSA

ไมมี HSA

มี HDC

5

ไมมี HDC

6

6. ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขณะรถลงทางลาดชัน
(HDC - Hill Descent Control) ชวยปองกันไมใหรถล�นไถลอยางรวดเร็ว
ขณะวิง่ ลงทางลาดชัน ทัง้ ยังชวยควบคุมความเร็วของรถใหคงที่
7. ระบบตรวจวัดและแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure
Measuring System) ระบบฯ จะแจงเตือนใหผขู บั ขีท่ ราบทันที หากพบวา
แรงดันลมยางของลอหนึง่ ลอใดไมเหมาะสม
8. กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera)
เม�อเกียรอยูในตำแหนง R ภาพมุมกวางบริเวณดานหลังรถ พรอมเสนกะระยะ
จะปรากฏบนจอภาพแบบเรียลไทม ชวยใหการนำรถเขาจอด หรือขณะถอยรถ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

7

8

9
อุปกรณมาตรฐานแตกตางกันในแตละรุน กรุณาตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมไดจากปกหลังของโบรชัวรเลมนี้

นอกจากนี้ เทคโนโลยีความล้ำหนาอีกมากมายทีต่ ดิ ตัง้ อยูภ ายในรถ จะประเมิน
สถานการณการขับขีอ่ ยูต ลอดเวลา หากตรวจพบวารถกำลังเริ่มจะสูญเสีย
การทรงตัว อันนำไปสูค วามเสีย่ งทีร่ ถอาจพลิกคว่ำได ระบบควบคุมเสถียรภาพ
การทรงตัวของรถ (ESC) ซึ่งทำงานควบคูกับระบบปองกันการล�นไถล
และลอหมุนฟรี (TCS) รวมทั้งระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) และระบบ
ชวยเบรกกะทันหัน (PBA) จะเขาแกไขสถานการณคบั ขันโดยอัตโนมัติ และชวยให
การทรงตัวของรถ กลับคืนสูส ภาพปกติภายในเสีย้ ววินาที
9. โครงสรางตัวถังนิรภัย (Safety Cage) หากตองเผชิญกับอุบัติเหตุ
อยางไมสามารถหลีกเลีย่ งได โครงสรางตัวถังนิรภัยอันแข็งแกรง ซึง่ ผลิตขึน้
จากเหล็กกลา คานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากดานขาง ถุงลมนิรภัยคูหนา
และถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา เข็มขัดนิรภัยพรอมระบบผอนแรงและรัง้ กลับ
อัตโนมัติ ตลอดจนอุปกรณความปลอดภัยตางๆ ภายในรถจะทำงานสอดคลอง
กันอยางเปนระบบ เพ�อลดทอนความรุนแรงจากอันตรายใดๆ

ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน
รุน
เคร�องยนต
รหัสเคร�องยนต

LT A/T 4x2

LTZ A/T 4x4

LTZ A/T 4x2
LP2

แบบ

ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาลว DOHC พรอมเทอรโบแปรผัน (VGT) และอินเตอรคูลเลอร

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
ลอและยาง
ขนาดลอ
ขนาดยางหนา และหลัง
มิติของรถ
ตัวถังภายนอก (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.))
ระยะฐานลอ (มม.)
ความกวางชวงลอหนา / หลัง (มม.)
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)
ระบบความปลอดภัย
ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได พรอมระบบผอนแรง และรั้งกลับอัตโนมัติแบบ 2 ตำแหนง
(Dual Active Belt Pretensioner and Load Limiter) สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับผูโดยสารดานหลังทุกตำแหนง
โครงสรางตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากดานขาง
ระบบแจงเตือนจุดอับสายตา (Side Blind Zone Alert)
ระบบชวยเตือนการจราจรที่ดานหลัง ขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert)
ระบบแจงเตือนการชนดานหนา (Forward Collision Alert)
ระบบชวยเตือนเม�อขับขี่รถออกนอกชองจราจร (Lane Departure Warning)
เซ็นเซอรหนา-หลังชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Park Assist)
กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera)
ระบบตรวจวัดและแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure Measuring System)
ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS - Anti-lock Braking System)
ระบบชวยเบรกกะทันหัน (PBA - Panic Brake Assist)
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution)
ระบบปองกันการล�นไถลและลอหมุนฟรี (TCS - Traction Control System)
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control)

มิติของรถ

คอมมอนเรล ไดเรคอินเจคชั่น
2,499
92 x 94
16.5 : 1
132 (180) / 3,600
440 (45) / 2,000
76
ขับเคล�อน 2 ลอ
เกียรอัตโนมัติเดินหนา 6 จังหวะ พรอมฟงกชัน Manual Mode
แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering)
อิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส
5-Link Rear Suspension พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส
ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม.
ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 318 มม.
อัลลอย 17"
255/65 R17

อัลลอย แบบทูโทน 18"
265/60 R18

1,902 x 4,887 x 1,848

2,845
1,570 / 1,588

219
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,902 x 4,887 x 1,852
221
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ลอ และยาง

4887

2132

ขับเคล�อน 4 ลอ

1852

221
1570
1902

1085

2845

957

ลออัลลอย 17" พรอมยางขนาด 255/65 R17
สำหรับ LT A/T 4x2

ลออัลลอย แบบทูโทน 18" พรอมยางขนาด 265/60 R18
สำหรับ LTZ A/T 4x2 และ 4x4

รุน
ระบบความปลอดภัย
ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSC - Trailer Sway Control)
ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection)
ระบบชวยการออกตัวขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control)
ระบบไลฝาที่กระจกหลัง
กุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer และสัญญาณเตือนการโจรกรรม
แผนกันกระแทกใตหองเคร�อง
อุปกรณมาตรฐานภายนอก
กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล ควบคุมการสตารทเคร�องยนต
พรอมสั่งการใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสาร ทำงานโดยอัตโนมัติ (Remote Start)
เซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และควบคุมการทำงานของที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor)
ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights)
ไฟหนาแบบฮาโลเจน
ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ
ไฟตัดหมอกหนา และหลัง
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
ไฟทายแบบ LED
กระจกมองขางปรับระดับดวยระบบไฟฟา พรอมสัญญาณไฟเลี้ยว
กระจกมองขางพับเก็บดวยระบบไฟฟา
กระจังหนาสองชั้น พรอมกรอบโครเมียม
มือจับที่เปดประตู
บันไดขาง (Side Step)
ราวบรรทุกสัมภาระบนหลังคา
เสากลางระหวางประตู (B-Pillar)
คิ้วขอบหนาตาง
อุปกรณมาตรฐานภายใน
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน สำหรับผูโดยสารดานหลัง
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย
พวงมาลัยเพาเวอร ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering)
ปรับระดับสูง-ต่ำได และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ
การทำงานของเคร�องเสียง และโทรศัพทเคล�อนที่ ควบคุมไดจากสวิตชบนพวงมาลัย
(พวงมาลัยมัลติฟงกชัน)
พวงมาลัยหุมดวยหนังแท
กระจกมองหลัง ปรับลดแสงสะทอนอัตโนมัติ (Electrochromic)
Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร และความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัส
(Touchscreen Display) และรองรับ Apple CarPlay
การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth)
ระบบนำทาง (Navigation System)
ลำโพง
จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล
กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 4 บาน ควบคุมการทำงานไดจากรีโมท คอนโทรล
พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง
กระจกหนาตางคูหนา เล�อนลงอัตโนมัติเม�อเปดประตู และเล�อนขึ้นอัตโนมัติเม�อปดประตู
เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ ปรับระดับได 6 ทิศทาง ดวยระบบไฟฟา
เบาะนั่งคูหนา ปรับระดับสูง-ต่ำได
วัสดุหุมเบาะนั่ง
แผงคอนโซลหนาตกแตงดวยหนังสังเคราะหสีดำ (Jet Black)
แผงบังแดดคูหนา พรอมกระจกเงาสำหรับผูขับขี่ และผูโดยสาร
ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร และไฟอานแผนที่ พรอมชองเก็บแวนตา
ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล และมือจับบริเวณเสาดานหนา
ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต 3 ตำแหนง พรอมชองตออุปกรณเสริม AUX และ USB
TM

•
•
•

LT A/T 4x2

LTZ A/T 4x2

LTZ A/T 4x4

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
พรอมกรอบสีเดียวกับตัวรถ
แถบคาดสีดำเงา
สีเดียวกับตัวรถ
•
•
สีเดียวกับตัวรถ
สีดำ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

SATIN STEEL GREY METALLIC
สีเทา

•
•
จอภาพขนาด 7"
•
4 ตำแหนง
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

AUBURN BROWN METALLIC
สีน้ำตาล

•
•

SWITCHBLADE SILVER METALLIC
สีเงิน

•
•
•
•
•

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 เเละเทรลเบลเซอร ไปใชกอนไดรับอนุญาต

วัสดุหุมเบาะนั่ง
หนังแท / หนังสังเคราะห สีน้ำตาล (VDA - Very Dark Atmosphere)

•
•

พรอมกรอบโครเมียม
แถบคาดโครเมียม
สีเดียวกับตัวรถ พรอมแถบโครเมียม
สีดำ
โครเมียม

•
•

สีมาตรฐาน
DARK SHADOW METALLIC
สีเทาน้ำเงิน
BLUE ME AWAY METALLIC
สีน้ำเงิน
ABALONE WHITE METALLIC
สีขาวมุก (เฉพาะรุน LTZ)
BLACK MEET KETTLE METALLIC
สีดำ

จอภาพขนาด 8"
•
-

7 ตำแหนง พรอมระบบเสียงแบบพรีเมียม

•
•
•
•
•
หนังแท / หนังสังเคราะห สีน้ำตาล (VDA - Very Dark Atmosphere)
•
พรอมไฟสองสวาง
•
•
•

•
•
•
•
•

PULL ME OVER RED
สีแดง

•
•
•
•

SUMMIT WHITE
สีขาว

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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Chevy Plus
บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ
สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต

