
อีซูซุดีแมคซ� บลูเพาเวอร�
ขีดสุดแห�งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ป�กอัพ 2 ประตู

ใหม�!



โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

ก�าวสู�ขีดสุดของการใช�ชีวิต ทั�งธุรกิจและส�วนตัว
ใหม�! อีซูซุดีแมคซ� บลูเพาเวอร�

ป�กอัพ 2 ประตู
ทะยานสู�ขีดสุดของความสมบูรณ�แบบ ผสานเทคโนโลยีและความโดดเด�นเป�นหน่ึงเดียวด�วยโฉมใหม� อีกขั�นแห�งความลงตัว
ของดีไซน�สุดล�ำ เส�นสายทรงพลังดุดัน เท�เหนือชั�นทุกมุมมอง กับฟ�งก�ชั�นใหม� ภายในห�องโดยสาร หรูหรา ล�ำสมัย
สะดวกสบาย…เทคโนโลยีแห�งอนาคต เครื่องยนต�อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร� สมรรถนะเหนือชั�น แรง ประหยัดน�ำมัน
ค�า CO2 ต่ำสุดสุด ป�กอัพคู�ใจ ขีดสุดของชีวิตยุคใหม� มีสไตล� เต็มไปด�วยพลัง สตาร�ทอัพไอเดียใหม�ๆ พาคุณเดินหน�า
ต�อไปไม�มีหยุด…มุ�งสู�ความสำเร็จในทุกๆ วัน และทุกๆ ด�านของชีวิต  

ขุมพลังเครื่องยนต�อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร�

เครื่องยนต� 1,900 ซีซี ให�สมรรถนะเหนือชั�น

พลังสูงสุด 150 แรงม�า แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร

พร�อมเป�นมิตรกับสิ�งแวดล�อม



โดดเด�นเหนือระดับ อีซูซุดีแมคซ� บลูเพาเวอร� 2 ประตู…ใหม�ทุกมิติ
ความเหนือชั�นของนวัตกรรมป�กอัพ ดีไซน�ภายนอกสุดล�ำโฉบเฉ่ียว
สไตล��สปอร��ต ล�ำสมัยทุกรายละเอียด

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

ขีดสุดแห�งดีไซน�

• ใหม�! กระจังหน�าโครเมี่ยมดีไซน�ใหม� ทรงพลังทุกเส�นสาย เติมความเท� และแข็งแกร�งยิ�งขึ้น
• ใหม�! ไฟหน�าดีไซน�ใหม� แบบ Bi-LED เทคโนโลยีสุดล�ำ ให�พ�้นที่ความสว�างมากขึ้น และใช�พลังงานน�อยลง

  สามารถปรับระดับสูงต่ำได� 4 ระดับ 
• ใหม�! Multifunctional Daylight แบบ Built-in ดีไซน�ใหม� เป�นทั�งไฟส�องสว�างเวลากลางวัน และไฟหรี่ี่ 

  เติมเต็มความสว�างยิ�งขึ้น สวยงาม ทันสมัย โฉบเฉี่ยวอีกระดับ
• ใหม�!  กรอบไฟตัดหมอกโครเมี่ยมดีไซน�ใหม� เติมความสปอร�ต หรูหรา ให�เด�นชัดยิ�งขึ้น

• ใหม�! บันไดข�างดีไซน�ใหม�แบบชิ�นเดียว ทนทาน เพ��มลวดลายผิวสัมผัส ป�องกันการลื่นไถล
 พร�อมแถบสีเงิน สวยงามลงตัวกับตัวรถ

• ใหม�! ล�ออัลลอยดีไซน�ล�าสุด ขนาด 18 นิ�ว เท� สปอร�ต โดดเด�นมีระดับ
• ด�านท�ายดีไซน�เส�นสายโฉบเฉี่ยว พร�อม Built-in Spoiler บึกบึนเต็มอารมณ�สปอร�ต

• Muscular Fender โป�งล�อขึ้นรูปขนาดใหญ� เท�ทรงพลัง
• เสาอากาศแบบ Shark Fin เท� ทันสมัย สไตล�รถระดับหรู 

• ชุดไฟท�าย LED มั�นใจ ล�ำสมัยกว�า

THE ULTIMATE
EXTERIOR



โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง*เฉพาะรุ�นที่รองรับ

THE ULTIMATE
INTERIOR

• ใหม�! เบาะนั�งกึ่งหนังแท�สีน�ำตาล นุ�มสบาย ให�ความหรูหรามากยิ�งขึ้น
• ใหม�! เติมเต็มผิวสัมผัสใหม� Soft Touch บริเวณที่พักแขนข�างประตู ฝาป�ดคอนโซลกลาง
 คิ�วคอนโซลเหนือหน�าป�ด และเหนือกล�องเก็บของ พร�อมสัญลักษณ� D-MAX ที่คอนโซลหน�า
• ใหม�! ชุดตกแต�ง Piano Black Style บริเวณคอลโซลกลาง แผงข�างประตู และช�องแอร� สวยงามมีระดับ
• ใหม�! ชุดโครเมี่ยมประดับช�องแอร� ดีไซน�เข�ากับมือจับประตูด�านในเพ��มความหรูหรา 
• ช�อง USB ชาร�จไฟ ที่ด�านหน�า
• ห�องโดยสารกว�างขวาง สบายสุด ทั�งพ�้นที่เหนือศีรษะ พ�้นที่วางเท�า และระยะห�างระหว�างไหล�ผู�โดยสาร
 พร�อมความหรูหรา สะดวกสบายยิ�งขึ้น
• เบาะนั�งปรับไฟฟ�า 6 ทิศทาง ด�านคนขับ
• หน�าป�ด Super Vision ดีไซน�แบบ 3D Shape Point พร�อมหน�าจอ Color Display MID เทคโนโลยีล�าสุด
 อ�านง�าย ชัดเจน พร�อมฟ�งก�ชั�นที่ครบครัน
• พวงมาลัย Multifunction เพ��มความสะดวกสบายในการขับขี่
• ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ให�คุณสะดวกสบายขึ้น ทุกครั�งที่เดินทาง
• Push Start ระบบสตาร�ทอัจฉริยะ สตาร�ทเครื่องยนต�เพ�ยงปลายนิ�ว พร�อม Isuzu Genius Entry

ขีดสุดแห�งความสะดวกสบาย
ดีไซน�ภายในสุดหรู กว�างสบาย โอ�โถงทุกมิติ สัมผัสความรู�สึกใหม�
ให�บรรยากาศการขับขี่สุนทรีย�ยิ�งกว�า พร��อมฟ��งก��ชั�นใหม��ที่เหนือชั�น
ตอบทุกไลฟ�สไตล�ได�อย�างลงตัว ทั�งชีวิตทำงาน และชีวิตส�วนตัว

ใหม�! ขีดสุดแห�งระบบความบันเทิง  ISUZU iCONNECT พร�อม Built-in Navigator 
• หน�าจอสัมผัสใหม�! ขนาดใหญ� 8 นิ�ว ทันสมัย ใช�งานง�าย สะดวกยิ�งขึ้น ตอบสนองและทำงานได�อย�างรวดเร็ว 
• ระบบ Air Mirroring รองรับการเชื่อมต�อแบบไร�สายกับสมาร�ทโฟน* ผ�าน Wi-Fi Dongle 
• ระบบนำทางพร�อมแผนที่แบบ Built-in Navigator อุ�นใจทุกเส�นทาง สะดวกสบายยิ�งขึ้น
• สามารถเล�นได�ทั�ง CD/DVD/MP3/WMA/AAC
• จุดเชื่อมต�อ USB รองรับทั�ง เครื่องเล�น MP3, Flash Drive และสมาร�ทโฟน* 
• กล�องมองภาพด�านหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in พร�อมเส�นกะระยะ Lane Guide
• ระบบ Bluetooth เชื่อมต�อระบบโทรศัพท� พร�อมฟ�งก�ชั�นบลูทูธออดิโอ ฟ�งเพลงผ�านบลูทูธ

ISUZU SURROUND SOUND SYSTEM
• Roof Speaker ลำโพงพ�เศษบนเพดาน เพ��มมิติเสียงเติมเต็มสุนทรียภาพแห�งความบันเทิงเต็มอิ�มยิ�งขึ้น
 ให�ความรู�สึกดั�งเครื่องเสียงระดับ Hi–end
• ให�มิติเสียงสมจริงกระหึ่มรอบทิศทาง สูงสุดถึง 6 ลำโพง

Raku Raku : Comfortable Kantan : Easy Anata Shidai : Up to you

แนวคิดการดีไซน� เพ�่อความสบายของผู�ใช�งาน ออกแบบโดยให�ผู�ใช�รถเป�นศูนย�กลาง
เพ�่อการใช�งานง�าย สะดวกสบาย และใช�งานได�หลากหลายรูปแบบ

ISUZU UNIVERSAL DESIGN



ให��คุณใช��ชีวิตได�มากกว�า พร�อมขุมพลังขับเคลื่อนชีวิตคุณ
ให��เหนือระดับ ผสานฟ�งก��ชั�นใหม�ที่ล�ำสมัย เพ�่อการใช�งานที่ลงตัวสูงสุด

พาคุณก�าวไปสู�ความสำเร็จที่เหนือกว�า

อีซูซุดีแมคซ�
1.9 ดีดีไอ

บลูเพาเวอร� 2 ประตู

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง



อีซูซุอินไซท� เทคโนโลยีวิเคราะห�พฤติกรรมการขับขี่
หนึ่งเดียวแห�งวงการป�กอัพ ช�วยแนะนำให�ผู�ขับสามารถ
พัฒนาการขับขี่ของตนเอง ทั�งด�านความประหยัดน�ำมัน
และความปลอดภัยได�เต็มศักยภาพยิ�งขึ้น

ISUZU INSIGHT
ปรากฏการณ��ความแรง ขุมพลัง 1.9 ดีดีไอ
บลูเพาเวอร�� นวัตกรรมเปล่ียนโลก

ขีดสุดแห�งพลัง และสมรรถนะ

• ห�องเผาไหม�แบบโคลธอยด�-เคิร�ฟ (Clothoid Curve Combustion Chamber) เพ��มสมรรถนะ 

 และความประหยัดน�ำมันสุด 

• ท�อร�วมไอดีแบบ Free Flow ออกแบบให�อากาศไหลเข�าห�องเผาไหม�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

• กระเดื่องกดวาล�วแบบลูกกลิ�ง (Roller Rocker Arm) พร�อมระบบปรับตั�งระยะวาล�วอัตโนมัติ

 (Hydraulic Lash Adjuster) รักษาระยะห�างของวาล�วให�เหมาะสมตลอดเวลาเพ�่อประสิทธิภาพการเผาไหม�

 และลดค�าบำรุงรักษา

• ลูกสูบออกแบบเยื้องศูนย� พร�อมเคลือบสารพ�เศษ Graphite Coating และประกับก�านสูบแบบ

 High Strength Fracture Split ลดการขยับตัวของประกับก�านสูบ ช�วยลดแรงเสียดทานได�ดีเยี่ยม

•  สายพานเครื่องแบบเส�นเดียว Single Engine Belt พร�อมระบบปรับตั�งความตึงสายอัตโนมัติ

 ช�วยลดแรงเสียดทาน บำรุงรักษาง�ายขึ้น

•  ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวด�วยเฟ�อง และโซ� (Timing Gear and Chain) พร�อมระบบปรับความตึงโซ�อัตโนมัติ ทนทานสุด

•  ช�องกักเก็บน�ำมันเครื่อง Oil Galleries บริเวณเสื้อสูบ, Roller Rocker Arm และ Timing Gear ช�วยลดการสึกหรอได�ดีเยี่ยม

•  ระบบฉีดจ�ายน�ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง Multi-injection ช�วยให�ประสิทธิภาพในการเผาไหม�ดียิ�งขึ้น 

•  กรองน�ำมันเครื่อง แบบเปลี่ยนไส�ได� ช�วยลดค�าใช�จ�ายในการบำรุงรักษา

เครื่องยนต�รุ�น RZ4E-TC ขนาด 1,900 ซีซี กำลังสูงสุด 150 แรงม�าที่ 3,600 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 350 นิวตัน-เมตร ที่ 1,800 - 2,600 รอบ/นาที

*ในรุ�นไฮแลนเดอร�

ระบบส�งกำลัง ตอบรับทุกการใช�งาน พร�อมความทนทาน ส�งถ�ายกำลังได�เต็มประสิทธิภาพ

      ช�วงล�างออกแบบพ�เศษ ด�วยระยะฐานล�อ และช�วงล�อท่ีกว�างสมดุลกับขนาดตัวรถ
     เพ��มประสิทธิภาพการทรงตัวเกาะถนนยิ�งขึ้น

การใช�เบรก

รอบเครื่องยนต�

รอบ/นาที
ช�วงรอบเดินเบา

การเหยียบคันเร�ง

อัตราสิ�นเปลือง
น�ำมันเชื้อเพลิง

• เกียร�ออโตเมติก 6 สป�ด
ถ�ายทอดจังหวะการเปลี่ยนเกียร�นุ�มนวล

ราบรื่น พร�อมโหมดการขับขี่แบบสปอร�ต
Rev Tronic สามารถเลือกเปลี่ยนเกียร�ได�

แบบเกียร�ธรรมดา แม�นยำ และตอบสนอง
ได�รวดเร็ว พร�อมโอเวอร�ไดร�ฟ 2 ตำแหน�ง

ที่เกียร� 5 และ 6

• เกียร�ธรรมดา 6 สป�ด
อัตราทดเกียร�ต�อเนื่อง ให�กำลังฉุดลากสูง 

ออกตัวดีแม�บรรทุกหนัก ปลายแรง เร�งเเซง 
ได�ทันใจ พร�อมความประหยัดสูงสุดด�วยเกียร�

โอเวอร�ไดร�ฟถึง 2 ตำแหน�ง คือ เกียร� 5
และ 6 ในรุ�นเครื่องยนต�อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ

บลูเพาเวอร�

• เกียร�ธรรมดา 5 สป�ด
ถ�ายทอดพลังสูงสุดให�อัตราทดเกียร�ต�อเน่ือง

ส�งพลังได�เต็มประสิทธิภาพ ทนทานเหนือชั�น
สำหรับการใช�งานทุกรูปแบบในรุ�นเคร่ืองยนต�

อีซูซุ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร�

• GENIUS SPORT SHIFT
ไฟบอกตำแหน�งเกียร�และแจ�งเตือน

ให�เปล่ียนเกียร�ในรอบและความเร็ว
ที่เหมาะสม ในรุ�นเกียร�ธรรมดา 

เพ��มประสิทธิภาพการประหยัด
น�ำมันสูงสุด

รุ�น 4JJ1-TCX ขนาด 3,000 ซีซี กำลังสูงสุด 177 แรงม�า
ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 380 นิวตัน-เมตร

ที่ 1,800-2,800 รอบ/นาที

เครื่องยนต� อีซูซุ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร�

อีซูซุ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร� อีกหนึ่งทางเลือก
สำหรับผู�ที่ต�องการกำลังสูงเป�นพ�เศษ

   • จัดวางตำแหน�งเครื่องยนต�แบบ Semi-midship ช�วยกระจายน�ำหนักให�สมดุลยิ�งขึ้น 
  • ช�วงล�างหน�าแบบอิสระป�กนก 2 ชั�น พร�อมคอยล�สปริง 
 • แหนบหลังยาวพ�เศษแบบ Long Span นุ�มนวล เกาะถนน*
• ออกแบบตำแหน�งที่นั�งให�ผู�ขับขี่เป�นหนึ่งเดียวกับรถ ให�ความมั�นใจในทุกการขับขี่

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

THE ULTIMATE
POWER & PERFORMANCE

ฐานล�อยาวกว�า

แหนบหลังแบบยาวพ�เศษ

ตำแหน�งเครื่องยนต�เยื้องหลังเพลาหน�า

ช�วงล�อกว�างกว�า

1,570 มม.*

3,095 มม.



*อุปกรณ�มาตรฐานเฉพาะรุ�น

ระบบความปลอดภัยล�ำสมัย มั�นใจทุกการขับขี่ พร�อมความทนทาน
เต็มขั�นตามแบบฉบับอีซูซุ

SAFETY

เติมเต็มความสมบูรณ�แบบแห�งการเดินทางกับระบบความปลอดภัยของ
อีซูซุดีแมคซ�

• HDC (Hill Descent Control) ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
• HSA (Hill Start Assist) ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน
• Multifunctional Daylight แบบ Built-in ดีไซน�ใหม� เป�นทั�งไฟส�องสว�างเวลากลางวัน
 และไฟหร่ี เพ��มทัศนวิสัยให�แก�ผู�ร�วมทาง
• หม�อลมเบรกขนาดใหญ�พ�เศษ พร�อม Tied-bar เพ��มความมั�นใจในการเบรก
• ABS (Anti-lock Brake System) ระบบป�องกันล�อล็อกขณะเบรก แบบอิเล็กทรอนิกส�
• EBD (Electronic Brake-force Distribution) ระบบกระจายแรงเบรก
• BA (Brake Assist) ระบบเพ��มแรงเบรกอัตโนมัติ ช�วยลดระยะการเบรก เมื่อเบรกกะทันหัน
• ESC (Electronic Stability Control) ระบบควบคุมการทรงตัว
• TCS (Traction Control System) ระบบป�องกันล�อหมุนฟรีขณะออกตัว
• กล�องมองภาพขณะถอยจอด แบบ Built-in พร�อมเส�นกะระยะ Lane Guide
• Auto Door-lock ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อรถวิ�งถึงความเร็วประมาณ 20-25 กม./ชม.
• Window Jam Protection ระบบป�องกันกระจกหนีบ ด�านคนขับ

ขีดสุดเทคโนโลยีแห�งความทนทาน ตามแบบฉบับอีซูซุ ลดค�าใช�จ�าย บำรุงรักษาง�าย
แข็งแกร�ง ทนทาน คุ�มค�าสุด

• โครงสร�างหัวเก�ง และโครงสร�างกระบะท�ายแบบชิ�นเดียว แข็งแกร�ง

 ลดโอกาสการเกิดสนิม

• แชสซีส�ขนาดใหญ� แข็งแกร�งสุด

• Timing Gear & Chain ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวด�วยเฟ�องและโซ�

 พร�อมระบบปรับความตึงโซ�อัตโนมัติ* ทนทานสุด

• เสื้อสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหน่ียวนำด�วยคลื่นความถี่สูง เอกลักษณ�

 เฉพาะอีซูซุ ทนทานสุด

• หัวฉีดเคลือบสารพ�เศษ* เพ��มความเเข็งแกร�ง ทนทานสุด

• Oil Galleries* ช�องกักเก็บน�ำมันเครื่อง และ Shower Spray* ที่ฝาครอบวาล�ว

 ปกป�องเครื่องยนต�ได�ทันทีตั�งแต�สตาร�ท ยืดอายุการใช�งาน ช�วยลดการสึกหรอได�ดีเยี่ยม

• กระเดื่องกดวาล�วแบบลูกกลิ�ง Roller Rocker Arm พร�อมระบบปรับตั�ง

 ระยะวาล�วอัตโนมัติ* (Hydraulic Lash Adjuster) ลดแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต�

• ระบบหล�อเย็นน�ำมันเครื่อง ช�วยลดอุณหภูมิน�ำมันเครื่อง เพ��มประสิทธิภาพการหล�อลื่น

 และระบายความร�อนของเครื่องยนต�    

• ระบบโพรงน�ำระบายความร�อน แบบแยกเฉพาะสูบ* ให�น�ำไหลแนวขวาง

 ผ�านทุกกระบอกสูบ เพ��มประสิทธิภาพการระบายความร�อน ช�วยยืดอายุการใช�งาน 

• ท�อร�วมไอเสียเพ��มส�วนผสมของสาร Molybdenum* ทนความร�อนได�สูงกว�า

 ช�วยยืดอายุการใช�งานได�ยาวนานกว�า
• High Tensile Strength Steel โครงสร�างตัวถังแบบเหล็กกล�า เเข็งแกร�ง ดูดซับแรงกระแทก
 ภายในห�องโดยสารได�ดี
• Dual SRS Airbags & Pretensioner with Load Limiter Safety Belt แอร�แบคคู�หน�า
 ทำงานร�วมกับเข็มขัดนิรภัยคู�หน�า พร�อมระบบดึงกลับ และผ�อนแรงอัตโนมัติ
• แกนพวงมาลัย และแป�นเบรกแบบยุบตัวได�

PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกป�องขณะเกิดอุบัติเหตุ

DURABILITY

ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยป�องกันก�อนเกิดอุบัติเหตุ

ขีดสุดแห�งระบบความปลอดภัยและความทนทาน

ISUZU MAX WARRANTY รับประกัน 3 ป� หรือ 100,000 กม.
พร�อมการตรวจเช็กฟรีตามระยะที่กำหนด และใบรายงานอีซูซุอินไซท�
มากสุดถึง 5 ครั�ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ)

HSA และ HDC มีอยู�ในรุ�นที่มี ESC

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง
ก�อนใช�งานโปรดศึกษาเงื่อนไข และวิธีการใช�งานจากคู�มือการใช�รถโดยละเอียด

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง
ก�อนใช�งานโปรดศึกษาเงื่อนไข และวิธีการใช�งานจากคู�มือการใช�รถโดยละเอียด

THE ULTIMATE
SAFETY & DURABILITY

*เฉพาะเครื่อง 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร�



    ขีดสุดแห�งสไตล�
    ตอบครบทุกความต�องการกับไลฟ�สไตล� ที่หลากหลายยิ�งกว�า

บรอนซ�เงินอาร�กติก
Arctic Silver

ขาวไซบีเรียน
Siberian White

ดำออสเตรเลียนโคล*
Australian Coal Black

* ยกเว�นรุ�น S และ L-ABS

Spacecab

M/T M/T M/T M/T M/T A/T M/T M/T A/T M/T

RZ4E-TC RZ4E-TC 4JJ1-TCX

1,898 1,898

X

- - - -

- -

- - - -

-

X

X X

X X X

X X 18

X X

X X

Spacecab

M/T M/T M/T M/T M/T A/T M/T M/T A/T M/T

PR 1117

ใหม�! น�ำเงินโพลีนีเชียน
Polynesian Blue

ใหม�! เงินเซอร�แมท
Zermatt Silver

ดำออสเตรเลียนโคล
Australian Coal Black

บรอนซ�เงินอาร�กติก
Arctic Silver

ขาวไซบีเรียน
Siberian White

หมายเหตุ
: รายละเอียดต�างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
: สีที่ปรากฏในภาพอาจแตกต�างจากสีจริงเนื่องจากการพ�มพ�
: อุปกรณ�มาตรฐานไม�รวมอุปกรณ�ตกแต�งเสริม 
: ก�อนใช�งานโปรดศึกษาเงื่อนไข และวิธีการใช�งานจากคู�มือการใช�รถโดยละเอียด
 เพ�่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช�งาน 

• อุปกรณมาตรฐาน   - ไมมี

SPECIFICATIONS




