


แกร�ง…ถึงขีดสุด
ด�วยดีไซน�แห�งอนาคต Advanced Dynamic Shield Design
คอนเซ็ปต�การออกแบบด�านหน�ารถ อันเป�นเอกลักษณ�ของมิตซูบิชิ

ลุย…ไม�มียั�ง
กับเคร�่องยนต�และช�วงล�างเหนือชั้น ครบครันด�วยระบบความปลอดภัย

ทุกอุปสรรค…ต�องหลีกทางให�
พาคุณก�าวข�ามข�ดจำกัดแบบเดิมๆ สู�ทุกจ�ดหมายอย�างมั่นใจ



ระบบกันสะเทือนหน�าอิสระ แบบป�กนก 2 ชั้น
คอยล�สปร�ง พร�อมเหล็กกันโคลงขนาดใหญ�
เพ�่อการยึดเกาะถนนดียิ�งข�้น

REAR DIFFERENTIAL LOCK 
ระบบล็อกเฟ�องท�ายหลัง ควบคุมการทำงานด�วยระบบไฟฟ�า ระบบจะล็อกเฟ�องท�ายหลัง เพ�่อให�เคร�่องยนต�
ส�งกำลังไปยังล�อหลัง ทั้งซ�ายและขวาหมุนเท�ากันตลอดเวลา ช�วยให�ขับผ�านเส�นทางที่ว�บากไปได�อย�างง�ายดาย

ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบแผ�นซ�อน
ติดตั้งเหนือเสื้อเพลา พร�อมโช�คอัพไขว�ขนาดใหญ�
ออกแบบจ�ดยึด และปรับตั้งแหนบใหม� ให�การขับข�่
ที่นุ�มนวล และยึดเกาะถนนดีข�้น

แชสซีส�เหล็กกล�าขนาดใหญ�
แกร�งสุดด�วยแชสซีส�ชิ�นเดียวข�้นรูปประกบ 2 ชั้น
ไร�รอยต�อตลอดความยาว ป�องกันการโค�งงอ
และการบิดตัวเพ��มข�้น ตอบสนองทุกสภาวะเส�นทาง
และงานบรรทุก

ระบบเบรก 
ดิสก�เบรกล�อหน�า พร�อมช�องระบายความร�อนขนาดใหญ� 
ดรัมเบรกล�อหลังขนาดใหญ�

ไม�ว�าเส�นทางไหน ก็กลายเป�นเรื่องง�าย
ด�วยระบบขับเคลือ่น 4 ล�อ Easy Select 4WD หร�อ ES4 ให�สมรรถนะเหนือชั้น และง�ายต�อการใช�งาน สามารถเลือกตำแหน�งการขับเคลือ่น
ให�เหมาะสมกับสภาพถนนได�สะดวก และรวดเร็ว พร�อมลุยผ�านเส�นทางได�ทุกรูปแบบ เปลี่ยนจากขับเคลื่อน 2 ล�อ (2H) เป�นขับเคลือ่น 4 ล�อ (4H)
ได�ทันทีโดยไม�ต�องหยุดรถ

พร�อมลุยทุกอุปสรรคด�วยช�วงล�างแกร�ง

2H
2WD HIGH-RANGE

4L
4WD LOW-RANGE

สำหรับเส�นทางปกติ
ใช�ความเร็วสูงได�

ระบบขับเคลื่อน 4 ล�อ ที่ความเร็วสูง
สำหรับเส�นทางสมบุกสมบัน
ทางเร�ยบแต�พ�้นผิวลืน่ไถล

ระบบขับเคลือ่น 4 ล�อ ที่ความเร็วต่ำ 
สำหรับเส�นทางว�บาก ลุยโคลน เส�นทางแบบ
มีเนินหินสลับ หร�อมีความลาดชันมากๆ

4H
4WD HIGH-RANGE



ด�วยกระจกหน�าขนาดใหญ� ให�ทัศนว�สัยกว�างไกล ภายในห�องโดยสารสีเข�มมีสไตล�
อ�ปกรณ�ทุกชิ�นถูกออกแบบให�อยู�ในตำแหน�งที่ง�ายต�อการใช�งาน

ช�องเสียบ USB บร�เวณคอนโซลหน�า 
พร�อมช�องจ�ายกระแสไฟ DC 12 โวลต� 2 ตำแหน�ง

คอนโซลกลางพร�อมที่วางแก�ว
และกล�องเก็บของมีฝาป�ด

แกร�ง เข�ม เต็มอารมณ�สปอร�ต
ครบครันทุกฟ�งก�ชันการใช�งาน



SRS AIRBAGS
ถุงลมนิรภัยคู�หน�าทำงานร�วมกับ ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ 
ช�วยลดความรุนแรงที่เกิดจากการชนทั้งด�านหน�าของผู�ขับข�่ และผู�โดยสาร

ACTIVE STABILITY CONTROL - ASC 
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
ระบบจะช�วยควบคุมการทรงตัวของรถ ในสภาวะที่รถเสียสมดุล เพ�่อป�องกัน
การลื่นไถลออกนอกเส�นทาง เช�น กรณีหลุดโค�งเมื่อเข�าโค�งด�วยความเร็วสูง
ถนนลื่น หร�อหักหลบกะทันหัน

ACTIVE TRACTION CONTROL - ATC
ระบบป�องกันล�อหมุนฟร� และควบคุมการลื่นไถล
ระบบจะช�วยควบคุมการหมุนของล�อทั้ง 4 อย�างสมดุลในสภาวะ
ถนนลื่น ขรุขระ หร�อทางลาดชัน เพ�่อไม�ให�รถสูญเสียการยึดเกาะถนน

HILL START ASSIST - HSA
ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน
ช�วยป�องกันรถไหล เมื่อต�องออกตัวบนทางลาดชัน

ELECTRONIC BRAKE FROCE DISTRIBUTION - EBD
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส� 
ทำงานประสานกับระบบเบรก ABS เพ�่อให�เกิดการกระจายแรงเบรก
อย�างเหมาะสมทั้ง 4 ล�อ ช�วยลดระยะเบรกให�สั้นลง

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM - ABS
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
จะทำงานทันทีที่เหยียบเบรกกะทันหัน ช�วยให�คุณหักหลบสิ�งกีดขวาง
ได�อย�างทันท�วงที

แรงกดเบรก

เสร�มแรงเบรก

BRAKE ASSIST - BA
ระบบเสร�มแรงเบรก
จะทำงานทันทีเมื่อเหยียบเบรกกะทันหัน ระบบนี้จะช�วยเพ��มแรงดัน
น้ำมันเบรกให�มากข�้น เพ�่อช�วยให�การหยุดรถเป�นไปได�อย�างรวดเร็ว

มาตรฐานยูโร 4 (Euro Step 4)
ผ�านการรับรองมาตรฐานมลพ�ษระดับ 4 และมาตรฐานมลพ�ษระดับ 5 ของยุโรป
ติดตั้งระบบ EGR ที่นำไอเสียหมุนเว�ยนกลับมาใช�ใหม� ช�วยลดมลพ�ษเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม

ครบครันระบบความปลอดภัย
ให�คุณผ�านอุปสรรคได�อย�างมั�นใจ

5.9 เมตร

MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control)
อัจฉร�ยภาพแห�งเคร�่องยนต� ลิขสิทธิ์เฉพาะจากมิตซูบิชิ กับระบบควบคุมการเป�ด-ป�ดวาล�วไอดีแบบแปรผัน ทำงานสอดคล�อง
กับความเร็วรอบของเคร�่องยนต� ควบคุมการทำงานด�วยสมองกลอัจฉร�ยะ ช�วยให�เคร�่องยนต�มีแรงบิดดีข�้นในรอบต่ำ และได�แรงม�า
มากข�้นในรอบสูง อัตราเร�งดีเยี่ยม ให�การเผาไหม�หมดจด ลดมลพ�ษในอากาศ เสร�มความทนทานในกระบอกสูบ ด�วยปลอกสูบ
แบบเหล็กกล�าซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน ยืดอายุการใช�งานของเคร�่องยนต�ให�นานข�้น

ที่ 3,500 รอบ / นาที แรงบิด 430 นิวตัน-เมตร ที่ 2,500 รอบ / นาที

• เสื้อสูบและฝาสูบอลูมินัมอัลลอยที่มีน้ำหนักเบา แข็งแกร�ง ทนทาน ทำให�ระบายความร�อนได�ดี
• ระบบคอมมอนเรล แรงดันสูงสุด 200 Mpa ช�วยให�เคร�่องยนต�เผาไหม�สมบูรณ�แบบ ได�กำลังสูง และประหยัดน้ำมันสูงสุด
• ระบบกระเดื่องวาล�วน้ำหนักเบาพ�เศษแบบลูกป�นเข็ม (Roller Rocker Arm) ช�วยลดการเสียดสีและการสึกหรอ ระหว�าง
 เพลาราวลิ�นกับวาล�ว ทำให�เคร�่องยนต�ลื่นข�้น
• โซ�ไทม�มิ�ง มีความแข็งแรงสูง ทนทาน ยืดอายุการใช�งานให�นานข�้น

ขุมพลังที่พาคุณไปได� ไกลกว�า

VG Turbo (Variable Geometry Turbo)
เพ��มประสิทธิภาพแรงอัดอากาศด�านไอดีให�สัมพันธ�กับรอบเคร�่องยนต� ด�วยเทอร�โบแปรผันที่สามารถ
ควบคุมปร�มาณไอเสีย เพ�่อช�วยสร�างแรงอัดอากาศด�านไอดีได�อย�างมีประสิทธิภาพ ทำให�เคร�่องยนต�
มีแรงบิดสูงทั้งในรอบต่ำ รอบปานกลาง และรอบสูงอย�างต�อเนื่อง ทำงานร�วมกับอินเตอร�คูลเลอร�
ขนาดใหญ� ช�วยลดความร�อนไอดีได�อย�างรวดเร็ว ทำให�ไอดีมีความหนาแน�นมากข�้น เพ��มความแรง
ให�กับเคร�่องยนต� ตอบสนองอัตราเร�งได�ทันใจ
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ระยะเบรกที่มีระบบ EBD
ระยะเบรกที่ไม�มีระบบ EBD

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด ช�วยให�กลับรถและถอยจอดง�าย คล�องตัวแบบรถยนต�นั่ง

หมายเหตุ :  การทำงานของระบบเป�นไปตามเง�่อนไข และข�อกำหนดที่ระบุไว�ในคู�มือประจำรถ ระบบดังกล�าวเป�นเพ�ยงระบบเสร�มความปลอดภัย ซึ่งผู�ขับข�่ยังคงต�องใช�ความระมัดระวัง และไม�ประมาทในการขับข�่รถยนต�

คานเหล็กกันกระแทกด�านข�างประตู
เสร�มความแข็งแรง เพ�อ่ช�วยลดแรงกระแทก
ที่เข�าสู�ห�องโดยสารเมือ่เกิดการชนจากด�านข�าง

ACTIVE STABILITY AND TRACTION CONTROL SYSTEM

ATC

ATC



เสร�มความแข็งแกร�งบร�เวณห�องเคร�่องยนต�ด�วยเหล็กกล�าแรงดึงสูง 
พร�อมตัวล็อกฝากระโปรงหน�าแบบ 2 ชั้น เพ�่อความคงทน และปลอดภัย

ห�วงเกี่ยวตะขอภายนอก และภายในส�วนพ�วง

15 km./hr.

ระบบหน�วงเวลา
เป�ด-ป�ด กระจกไฟฟ�า
หลังดับเคร�่องยนต� กระจกไฟฟ�า
จะยังสามารถเป�ด-ป�ดได�ต�อไปอีก 
ภายใน 30 ว�นาที ก�อนเป�ดประตู

ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ
เมื่อรถมีความเร็ว 15 กม./ชม.

ระบบสัญญาณไฟเลี้ยวเพ�อ่เปลี่ยนเลน
เพ�ยงขยับก�านไฟเลี้ยวเล็กน�อย ไฟเลี้ยว และสัญญาณ
ไฟเตือนในหน�าป�ดจะกะพร�บ 3 ครั้ง

ระบบไฟนำทางหลังดับเคร�่องยนต�
ให�ดึงก�านไฟเลี้ยวเข�าหาตัวภายใน 60 ว�นาที 
หลังดััับเคร�่องยนต�ไฟหน�าจะอยู�ในตำแหน�งไฟต่ำ
และทำงานเป�นเวลา 30 ว�นาที

ใบป�ดน้ำฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ
ในกรณีผู�ขับข�่เป�ดที่ป�ดน้ำฝนในตำแหน�งป�ดหยุด 
และรถมีความเร็วเกิน 60 กม./ชม. ที่ป�ดน้ำฝน
จะเปลี่ยนเป�นจังหวะที่ 1 ให�โดยอัตโนมัติ และกลับมาที่
ตำแหน�งป�ดหยุด เหมือนเดิม เมื่อความเร็วต่ำกว�า 60 กม./ชม.

ระบบตัดการทำงานไฟหน�าอัตโนมัติ
ไฟหน�ารถจะดับเองอัตโนมัติเมื่อดับเคร�่องยนต� 
และเป�ดประตูช�วยให�ประหยัดไฟในแบตเตอร�่

สัญญาณเสียงเตือนลืมป�ดไฟหร�่
ถ�าผู�ขับข�่ลืมป�ดไฟหร�่หน�า หลังจาก
ดับเคร�่องยนต�แล�วเป�ดประตู 
เสียงสัญญาณเตือนจะดังข�้น

ระบบไฟกะพร�บฉุกเฉินอัตโนมัติ
เมื่อมีการเบรกกะทันหัน เพ�่อแจ�งเตือนรถที่ตามมาด�านหลัง

ETACS (Electronic Time and Alarm Control System) 
ระบบอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอัจฉร�ยะ ETACS เพ�อ่เพ��มความสะดวกสบายยิ�งข�้น

ระบบเซ็นทรัล ล็อก
ผู�ขับข�่สามารถเป�ด-ป�ดล็อกประตูทุกบาน 
ด�วยปุ�มควบคุมที่ประตูด�านผู�ขับ

1,
47

0 
มม

.

2,265  มม.

กระบะท�ายขนาดใหญ� รองรับทุกการใช�งาน ดีไซน�เพ�่อความแกร�งและทนทาน

มุมด�านท�ายรถถูกออกแบบให�กระจาย
แรงกระแทก เพ�่อลดความเสียหายที่อาจเกิดข�้น



[U25]
STERLING SILVER

[W32]
SOLID WHITE

วัสดุตกแต�งภายใน (Seat Material)

เบาะไวนิล (Vinyl)

ขนาดตัวถังรถ (Dimensional Views)
EXTERIOR

INTERIOR

HOOD PROTECTOR
กันแมลงฝากระโปรงหน�า

SCUFF PLATE
ฝาครอบบันไดสเตนเลส

RUBBER MAT
HIGH EDGE TYPE
ยางปูพ�้นแบบมีขอบ

RUBBER MAT 
FLAT TYPE
ยางปูพ�้นแบบเร�ยบ

FLOOR MAT
พรมปูพ�้น

SIDE WINDOW DEFLECTOR
คิ�วกันสาดข�าง

SPARE TIRE LOCK
ชุดล็อกยางอะไหล�

SUPER LOCK
ซุปเปอร�ล็อก

BED LINER
พ�้นปูกระบะท�าย 

หมายเหตุ: อ�ปกรณ�ตกแต�งแท� รับประกัน 3 ป� หร�อ 60,000 กิโลเมตร แล�วแต�ระยะใดจะถึงก�อนหมายเหตุ: สีรถที่ปรากฏในแคตตาล็อกอาจแตกต�างจากสีรถยนต�จร�งที่จำหน�าย เนื่องจากระบบการพ�มพ�



• = มี   - = ไม�มี

ตารางแสดงอ�ปกรณ�มาตรฐาน (Standard Equipments) ตารางข�อมูลเทคนิค (Specifications)

ภายนอก
(Exterior)

ภายใน
(Interior)

ความปลอดภัย
(Safety)

กันชนหน�า (Front Bumper)

กันชนหน�าด�านล�าง (Front Lower Bumper)

แผงกันกระแทกด�านล�าง (Front Skid Plate)

ไฟหน�า (Front Headlamps)

ไฟท�าย (Rear Combination Lamp)

กระจังหน�า (Radiator Grille)

กรอบกระจกมองข�างโครเมียม (Chrome Type Door Mirror Cover)

ไฟเลี้ยวบร�เวณด�านข�างตัวรถ (Side Turn Lamps on Fender)

มือเป�ดประตูด�านนอก และมือเป�ดกระบะท�าย (Outer Door & Rear Gate Handles)

ยางกันโคลน (Mud Guards)

กระจกหน�ากรองแสงแบบนิรภัย (Green Tint Windshield Glass with Laminated)

ที่ป�ดน้ำฝนหน�า พร�อมจังหวะหน�วงเวลา (2-Speed Wiper with Intermittent)

ขอเกี่ยวขอบกระบะด�านข�าง (Side Gate Outer Hooks)

ขอเกี่ยวขอบกระบะด�านหลัง (Tail Gate Outer Hooks)

กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท�อน (Day-Night Rear View Mirror)

ที่บังแดดคู�หน�า (Sunvisors)

ไฟห�องโดยสาร (Room Lamp)

ช�องจ�ายกระแสไฟ DC 12 โวลต� (DC 12V Accessory Power)

พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข�า-ออก (Tilt & Telescopic Steering Wheel)

ช�องเก็บของที่ประตูคู�หน�า พร�อมช�องใส�ขวดน้ำ (Front Door Pocket with Bottle Holders)

คอนโซลกลาง พร�อมที่วางแก�วน้ำ และกล�องเก็บของมีฝาป�ด (Floor Console with Lid and Cup Holders)

กล�องเก็บของด�านหน�า พร�อมไฟส�องสว�าง (Glovebox with Lamp)

มือจับข�้น-ลงรถ (Getting On-Off Grip)

มือจับเหนือศีรษะ (Retractable Assist Strap)

จำนวนที่นั่ง (Number of Seats)

วัสดุหุ�มเบาะ (Seats Trim Material)

ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)

จอแสดงข�อมูลในการขับข�่ (Multi Information Display)

เซ็นทรัลล็อก (Central Door Locking System)

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า (Power Windows)

เคร�่องเสียง 2DIN - ว�ทยุ, ซีดี, เอ็มพ� 3 (2DIN Audio - Radio, CD, MP3)

ช�องต�ออ�ปกรณ� USB (USB Port)

ลำโพง (Speakers)

ยางรองพ�้นห�องโดยสาร (Rubber Floor Mats)

คานเหล็กนิรภัยบร�เวณประตู (Side Door Impact Bar)

ถุงลมนิรภัยคู�หน�า (Dual SRS Airbags)

เข็มขัดนิรภัยคู�หน�าแบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner Front Seat Belts)

เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู�หน�า แบบ ELR 3 จ�ด 2 ตำแหน�ง (Front Seat Belts 3-Point ELR x 2)

ระบบเบรกแบบ ABS พร�อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส� EBD (Anti-Lock Braking System with Electronic Brake-Force Distribution)

ระบบลดกำลังเคร�่องยนต�เพ�่อช�วยเบรก (Brake Override System)

ระบบเสร�มแรงเบรก (BA - Brake Assist)

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร�อมระบบป�องกันล�อหมุนฟร� และควบคุมการลื่นไถล (ASTC - Active Stability and Traction Control)

ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)

ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว (Auto Door Lock By Speed Sensing)

Single Cab 4WD
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สีดำ (Black)

สีดำ (Black)

•
โปรเจคเตอร� ฮาโลเจน (Halogen Projector)

ไฟท�าย และไฟเบรก แบบ LED (LED Tail & Stop Lamp)

สีดำ (Black)

•
•

สีดำ (Black)

ด�านหน�า และหลัง (Front & Rear)

•
•
•
•
•
•
•

2 ตำแหน�ง (2 Positions)

แบบ 3 ก�าน (3-Spoke)

•
•
•

2 ตำแหน�ง (2 Positions)

1 ตำแหน�ง (1 Position)

2 ที่นั่ง (2 Seats)

ไวนิล (Vinyl)

แบบธรรมดา (Manual)

•
•

ด�านคนขับ ปรับลงอัตโนมัติ (One Touch Auto Down Power Window on Driver's Side)

•
1 ตำแหน�ง (1 Position)

2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ชื่อรุ�น (Model Name)

รหัสรุ�น (Model Code)

ชื่อรุ�น (Model Name)

รหัสรุ�น (Model Code)

5,095

1,815

1,780

3,000

1,520

1,515

2,265

1,470

475

200

1,780

4N15

4 สูบ แถวเร�ยง DOHC 16 วาล�ว MIVEC เทอร�โบแปรผัน อินเตอร�คูลเลอร�
(4 Cylinders In-Line DOHC 16V MIVEC VG Turbo Intercooler)

2,442

86.0 x 105.1

15.5 : 1

133 (181)/3,500

430/2,500

หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส� คอมมอนเรล (Electrical Fuel Injection, Common Rail)

75

ขับเคลื่อน 4 ล�อ แบบ ES4 พร�อม Diff Lock ที่เฟ�องท�าย
(Easy Select 4WD with Rear Differential Lock)

แบบแห�งแผ�นเดียว บังคับด�วยไฮดรอลิก พร�อมฟลายว�ลแบบสองชั้น
(Dry plate, Hydraulic Operating with Dual Mass Flywheel)

เกียร�ธรรมดา 6 สป�ด (6-Speed Manual)

4.280

2.298

1.437

1.000

0.776

0.651

3.959

1.000

2.566

3.692

แร็คแอนด�พ�เนียน พร�อมเพาเวอร�ผ�อนแรง (Rack & Pinion with Power-Assisted)

5.9

อิสระ แบบป�กนกสองชั้น คอยล�สปร�ง พร�อมเหล็กกันโคลง
(Independent-Double Wishbone, Coil Springs with Stabilizer Bar)

แหนบแผ�นซ�อนพร�อมโช�คอัพไขว� (Rigid, Elliptic Leaf Springs)

ดิสก�เบรก แบบมีช�องระบายความร�อน (Ventilated Discs)

ดรัมเบรก (Leading & Trailing Drums)

ล�อกระทะเหล็ก 16x6.0JJ (Steel 16x6.0JJ)

205R16C

ล�อกระทะเหล็กขนาดเดียวกับยางติดรถ (Steel Wheel Same Size as Standard Tire)

ระบบเชื้อเพลิง
(Fuel System)

ระบบขับเคลื่อน
(Drive System)

ระบบส�งกำลัง
(Transmission)

ระบบบังคับเลี้ยว
(Steering)

ระบบกันสะเทือน
(Suspensions)

ระบบเบรก (Brakes)

ล�อ และยาง
(Wheels and Tires)

เคร�่องยนต�
 (Engine)

มิติ และน้ำหนัก
(Dimensions
and Weights)

www.mitsubishi-motors.co.th MitsubishiMotorsTH

ความยาวตลอดคัน (Overall Length)  มม. (mm)

ความกว�างตลอดคัน (Overall Width)  มม. (mm)

ความสูง (Overall Height)  มม. (mm)

ระยะฐานล�อ (Wheel Base)  มม. (mm)

ความกว�างช�วงล�อหน�า (Front Track)  มม. (mm)

ความกว�างช�วงล�อหลัง (Rear Track)  มม. (mm)

ความยาวกระบะภายใน (Bed Interior Length)  มม. (mm)

ความกว�างกระบะภายใน (Bed Interior Width)  มม. (mm)

ความสูงกระบะภายใน (Bed Interior Height)  มม. (mm)

ระยะต่ำสุดถึงพ�้น (Ground Clearance)  มม. (mm)

น้ำหนักรถโดยประมาณ (Approximate Kerb Weight)  กก. (kg)

รหัสเคร�่องยนต� (Engine Code)

แบบเคร�่องยนต� (Type)

ปร�มาตรกระบอกสูบ (Displacement)  ซีซี (cc)

ความกว�างกระบอกสูบ x ช�วงชัก (Bore x Stroke)  มม. (mm)

อัตราส�วนกำลังอัด (Compression Ratio)

กำลังสูงสุด (Max. Output)  กิโลวัตต� kW (แรงม�า PS) / รอบต�อนาที (rpm)

แรงบิดสูงสุด (Max. Torque)  นิวตันเมตร (N-m) / รอบต�อนาที (rpm)

ชนิด (Type)

ความจ�ถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)  ลิตร (litre)  

ชนิด (Type)

คลัทช� (Clutch)

ชนิดเกียร� (Type)

  1st

 2nd

 3rd

อัตราทดเกียร� (Gear Ratio) 4th

 5th

 6th

 เกียร�ถอยหลัง (Reverse)

อัตราทดเกียร�ส�งกำลัง (Transfer Gear Ratio)
 High

 Low

อัตราทดเฟ�องท�าย (Final Gear Ratio)

แบบ (Type)

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Minimum Turning Radius)  ม. (m)

หน�า (Front)

หลัง (Rear)

หน�า (Front)

หลัง (Rear)

ชนิดและขนาดของล�อ (Wheel Type & Size)

ขนาดยาง (Tires Size)

ยางอะไหล� (Spare Tires)

Single Cab 4WD
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หมายเหตุ: รายละเอียดและส�วนประกอบของรถยนต�จร�งที่จำหน�ายอาจแตกต�างจากภาพที่ปรากฏในแคตตาล็อก บร�ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร�ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงด�านรายละเอียดตามความเหมาะสม โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า ทั้งนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ��มเติมด�านข�อมูลเทคนิค อ�ปกรณ�มาตรฐาน และส�วนประกอบของรถยนต�จากผู�จำหน�ายรถยนต�มิตซูบิชิที่ได�รับการแต�งตั้งอย�างเป�นทางการเท�านั้น
พฤศจ�กายน 2561


