
ด�วยใจเดียวกันที่เชื่อมบร�การให�เป�นมาตรฐานหนึ่งเดียว
โตโยต�าขยายโชว�รูมและศูนย�บร�การมาตรฐานถึง 471 แห�ง
ทั่วประเทศ* สู �ทุกทศิทั่วไทย คอยเป�ดบร�การให�คุณอ��นใจ
ได�ตลอดการเดินทาง
• บร�การไฮเทค ด�วยระบบคอมพ�วเตอร� TOPSERV เก็บประวัติ
 ของลูกค�าตลอดการเข�ามาใช�บร�การ
• ตรวจเช็กด�วยระบบคอมพ�วเตอร� Hi-Tech Area ให�ความ
 แม�นยำสูง
• ครบวงจรซ�อมตัวถังและสีรถยนต�ใน B&P Workshop
• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ป� หร�อภายในระยะทาง
 100,000 กม. แล�วแต�ระยะใดถึงก�อน

บร�ษัท โตโยต�า มอเตอร� ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดส�วนประกอบและอ�ปกรณ�ต�างๆ
โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า โปรดสอบถามรายละเอียดและ
ส�วนอ�ปกรณ �ต�างๆ ได�จากผู�แทนจำหน�ายโตโยต�าใกล�บ�านท�าน
หร�อศูนย�ลูกค�าสัมพันธ�ที่หมายเลข 0-2386-2000 หร�อ โทร.
ฟร�ต�างจังหวัดเฉพาะหมายเลขที่ใช�รหัสทางไกลที่หมายเลข
1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บร�การข�อมูลทางอินเทอร�เน็ต
www.toyota.co.th
กรุณาศึกษาการทำงานของอ�ปกรณ�ต�างๆ ของรถให�เข�าใจโดย
ละเอียดจากคู�มือการใช�รถก�อนการใช�งานเพ�่อการใช�งาน
อย�างถูกต�อง และประโยชน �สูงสุดของท�านเอง สีของรถและ
อ�ปกรณ�ต�างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต�างจากสีจร�ง
เนื่องจากระบบการพ�มพ �

*ข�อมูล ณ เดืือนกรกฎาคม 2563

BIO DIESEL
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(ข�อมูล ณ เดืือนกรกฎาคม 2563)

รุ�น 2.4V 4WD 2.4V 2.4G
ภายในและอ�ปกรณ�อำนวยความสะดวก
 ที่บังแดด ด�านผู�ขับข�่ มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาป�ด และไฟส�องสว�าง  มีที่เก็บนามบัตร
  ด�านผู�โดยสาร มีที่เก็บนามบัตร กระจก ฝาป�ด และไฟส�องสว�าง มีกระจก และฝาป�ด
 มือจับ 8 ตำแหน�ง
 พวงมาลัย การปรับระดับ ปรับสูง-ต่ำ และเข�า-ออก (Tilt & Telescopic)
  วัสดุ / การตกแต�ง หุ�มหนังพร�อมลายไม�และแถบสีเง�น
  สว�ตช�ควบคุมเคร�่องเสียง / โทรศัพท� / MID มี
 หัวเกียร� วัสดุ / การตกแต�ง หุ�มหนัง / แถบสีเง�น
 ฐานเกียร� การตกแต�ง ลายไม� / แถบสีเง�น
 เบรกมือ วัสดุ / การตกแต�ง หุ�มหนัง / โครเมียม
 มาตรวัดเร�องแสง Optitron มี
 จอแสดงข�อมูลการขับข�่ (MID) จอสี แบบ TFT
 ฟ�งก�ชันแสดงสถานะการเลี้ยวของล�อหน�า (Tire Turning Angle) มี (แสดงบนจอ MID)
 ไฟส�องสว�างในห�องโดยสาร แบบ LED พร�อมไฟส�วนบุคคล พร�อมไฟส�วนบุคคล
 ไฟส�องสว�างที่ประตู ทั้ง 4 บาน มีเฉพาะร�เฟล็กเตอร�
 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) มี -
 กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท�อนอัตโนมัติ แบบปรับลดแสงสะท�อน
 กระจกไฟฟ�า แบบข�น้-ลงอัตโนมัติ พร�อมระบบป�องกันการหนีบ ทั้ง 4 บาน
 กุญแจร�โมท Smart Key
 ระบบสตาร�ทเคร�่องยนต� Push Start
 เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock มี
 สว�ตช�เลือกโหมดการขับข� ่ Eco / Power
 เคร�่องปรับอากาศ แถวที่ 1 ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ อัตโนมัติ
  แถวที่ 2 และ 3 ปรับแรงลมอัตโนมัติ
 ช�องเก็บของ ช�องเก็บของด�านบน แบบ Cool Box
  ช�องเก็บของด�านล�าง แบบหน�วง พร�อมกุญแจล็อก
  กล�องเก็บของ มีฝาป�ด หุ�มหนังสังเคราะห�
  ช�องเก็บของที่แผงประต ู พร�อมที่วางขวดน้ำ
  ที่เก็บแว�นตา มี
  ที่วางแก�ว มี
  ช�องเก็บเอกสารหลังเบาะคู�หน�า มี
  ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู�หน�า มี
  ที่แขวนอเนกประสงค� มี
 ช�องต�ออ�ปกรณ�ไฟฟ�า กระแสตรง DC 12 โวลต� 3 ตำแหน�ง
  กระแสสลับ AC 220 โวลต� 1 ตำแหน�ง
ระบบเคร�่องเสียงและการเชื่อมต�อ
 เคร�่องเสียง จอสัมผัสขนาด 8 นิ�ว รองรับ Bluetooth / USB
 ระบบ Apple CarPlay มี
 ระบบโทรออกด�วยเสียง มี
 ระบบ T-Connect มี
 ลำโพง 6 ตำแหน�ง
 เสาอากาศ แบบ Shark Fin
ความปลอดภัย
 ไฟส�องสว�างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) LED แบบ Light Guiding
 ไฟตัดหมอกหน�า แบบ LED
 ไฟตัดหมอกหลัง มี
 ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED มี
 ไล�ฝ�ากระจกหลัง มี
 กล�องมองหลัง มี
 สัญญาณเตือนกะระยะ 6 ตำแหน�ง มี -
 เข็มขัดนิรภัย 3 จ�ด ทุกที่นั่ง พร�อมระบบดึงกลับ และผ�อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู�หน�า
 ระบบเตือนการโจรกรรมและ Immobilizer มี
 ระบบป�องกันล�อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD มี
 ระบบเสร�มแรงเบรก BA มี
 ระบบควบคุมการทรงตัว VSC มี
 ระบบป�องกันล�อหมุนฟร� TRC แบบ A-TRC มี
 ระบบควบคุมการส�ายของส�วนพ�วงท�าย TSC มี
 ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC มี
 ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC มี -
 ระบบควบคุมเฟ�องท�าย (Auto Limited Slip Differential) มี -
 โครงสร�างนิรภัย GOA มี
 คานเหล็กนิรภัยด�านข�าง มี
 ระบบถุงลมเสร�ม ด�านผู�ขับ ผู� โดยสาร และหัวเข�าผู�ขับ มี
 ความปลอดภัย SRS ด�านข�าง และม�านนิรภัย มี

รุ�น 2.4V 4WD 2.4V 2.4G
ขนาด
 มิติภายนอก ยาว มม.  4,795
  กว�าง มม.  1,855
  สูง มม.  1,835
 ความยาวช�วงล�อ  มม.  2,750
 ความกว�างช�วงล�อ หน�า มม. 1,540
  หลัง มม. 1,555
 ระยะต่ำสุดจากพ�้น (วัดจากจ�ดต่ำสุดของรถ) มม. 193
 มิติภายใน ยาว มม. 2,487
  กว�าง มม. 1,478
  สูง มม. 1,103
เคร�่องยนต�
 รุ�น 2GD-FTV (High)
 แบบ 4 สูบ แถวเร�ยง 16 วาล�ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
 ความจ�กระบอกสูบ ซีซี 2,393
 ความกว�างกระบอกสูบ x ระยะชัก มม. 92.0 x 90.0
 อัตราส�วนกำลังอัด 15.6 : 1
 กำลังสูงสุด  กิโลวัตต� (แรงม�า PS) / รอบต�อนาที 110 (150) / 3,400
 แรงบิดสูงสุด  นิวตัน-เมตร / รอบต�อนาท ี 400 / 1,600 - 2,000
 ระบบจ�ายน้ำมัน หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล
 ความจ�ถังน้ำมัน ลิตร 80
 น้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซล
แชสซีส�
 ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อน 4 ล�อ ขับเคลื่อน 2 ล�อ
 ระบบเกียร� อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร�อม Sequential Shift และ Paddle Shift
 อัตราทดเกียร� 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / เกียร�ถอยหลัง 3.600 / 2.090 / 1.488 / 1.000 / 0.687 / 0.580 / 3.732
  อัตราทดเฟ�องท�าย ต�อ 1 4.100
 ระบบกันสะเทือน หน�า แบบอิสระป�กนกคู� พร�อมคอยล�สปร�งและเหล็กกันโคลง
  หลัง แบบโฟร�ลิงค� พร�อมคอยล�สปร�งและเหล็กกันโคลง
 ระบบเบรก หน�า / หลัง ดิสก�เบรกแบบมีคร�บระบายความร�อน
 ระบบบังคับเลี้ยว แร็คแอนด�พ�เนียน พร�อมพาวเวอร�ช�วยผ�อนแรงแบบ VFC
 รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด  ม. 5.8
 ยางและล�อ / ยางอะไหล� 265/60 R18 ล�ออัลลอย
อ�ปกรณ�มาตรฐาน
ภายนอก
 กระจังหน�า สีดำเงา และโครเมียม
 ชุดตกแต�งกันชนหน�า สีเง�น
 บันไดข�าง สีเง�น
 ไฟหน�าแบบเลนส�โปรเจคเตอร� Bi-beam LED
 ระบบควบคุมการเป�ด-ป�ดไฟหน�าอัตโนมัติ พร�อมระบบ Follow-me-home
 ระบบปรับไฟหน�าสูง-ต่ำ แบบอัตโนมัติ
 ไฟท�าย LED แบบ Light Guiding
 ไฟเลี้ยวหน�า - หลังแบบ LED มี
 กระจกมองข�าง ปรับและพับเก็บด�วยไฟฟ�า พร�อมไฟเลี้ยว สีเดียวกับตัวรถ
  ระบบ Welcome Light มี -
 มือเป�ดประตู โครเมียม
 ประตูท�ายเป�ด-ป�ดด�วยระบบไฟฟ�า พร�อมระบบป�องกันการหนีบ มี -
 ราวหลังคา / สปอยเลอร�หลัง มี
 ที่ป�ดน้ำฝน หน�า   แบบปรับตั้งเวลา
  หลัง   มี
ภายในและอ�ปกรณ�อำนวยความสะดวก
 สีภายใน  สีดำ
 เบาะนั่ง สี สีดำ
  วัสดุหุ�ม หนังและหนังสังเคราะห �
  แถวที่ 1 แบบสปอร�ต
  ปรับเลื่อน - เอน / ปรับระดับสูง - ต่ำ ปรับไฟฟ�า ด�านผู�ขับและผู� โดยสาร
  แถวที่ 2 แบ�งส�วน 60 / 40 พร�อมที่พักแขนแบบพับเก็บได� และที่วางแก�วน้ำ
  การปรับเลื่อน - เอน พร�อมระบบพับและยกข�้นจังหวะเดียว
  แถวที่ 3 แบ�งส �วน 50 / 50 ปรับเอนและพับเก็บได�
 การตกแต�ง แผงคอนโซลหน�า หนังสังเคราะห �และแถบสีเง�น
  ช�องปรับอากาศด�านหน�า แถบสีเง�นและโครเมียม
  แผงข�างประตู ตกแต�งด�วยแถบสีเง�น บุหนังสังเคราะห�สีดำ
  แผงควบคุมข�างประตู สีดำเมทัลลิก
  มือเป�ดประตูด�านใน โครเมียม

SPECIFICATIONS



New Front Design
กระจังหน�า-กันชนหน�าใหม�
บ�งบอกความภูมิฐานในตัวคุณ

New LED Headlamps Design
ไฟหน�าใหม�แบบ Bi-beam LED
พร�อม Daytime Running Lights
สะท�อนความมีระดับเหนือใคร

New LED Tail Lamps  Design
ไฟท�ายใหม�แบบ LED Light Guiding
หรูหรา ลงตัวทุกมุมมอง

New 18” Alloy Wheel 
ล�ออัลลอยดีไซน �ใหม� ขนาด 18 นิ�ว
มีเสน�ห �ทุกองศา

EXTERIOR
LEADER OF

เอกลักษณ�แห�งผู�นํา โดดเด�นในทุกมิติ



รายละเอียดเพ��มเติม

รายละเอียดเพ��มเติม

ACTIVE  SAFETY PASSIVE  SAFETY

Electronic Brake-force Distribution
ระบบกระจายแรงเบรกEBD

Trailer Sway Control
ระบบควบคุมการส�ายของส�วนพ�วงท�ายTSC

Brake Assist
ระบบเสร�มแรงเบรกBA

Hill-start Assist Control
ระบบช�วยการออกตัวบนทางลาดชันHAC

Traction Control System
ระบบป�องกันล�อหมุนฟร�TRC

Anti-lock Brake System
ระบบป�องกันล�อล็อกABS

Vehicle Stability Control
ระบบควบคุมการทรงตัวVSC

ที่สุดแห�งข�มพลังเคร�่องยนต� ใหม� เผาไหม�เชื้อเพลิงได�สมบูรณ�แบบให�แรงบิดสูงสุด
ในรอบกว�าง (Flat Torque) ตอบรับทุกการขับข�่อย�างเต็มสมรรถนะ ประหยัดน้ำมันยิ�งกว�า

ระบบเทอร�โบแปรผันประสิทธิภาพสูง
ส�งกำลังแรงต�อเนือ่งทุกช�วงความเร็ว

INTERIOR
LEADER OF

สุนทร�ยะแห�งการเดินทางระดับผู�นำ
สะดวกสบายเหนือใคร

8” Touchscreen Support Apple CarPlay
หน�าจอสัมผัสขนาด 8 นิ�ว รองรับ Apple CarPlay
เชือ่มต�อกับทุกความบันเทิงได�อย�างอิสระ

New Optitron Meter
มาตรวัดเร�องแสงพร�อมจอแสดงข�อมูลขนาด 4.2 นิ�ว
แสดงรายละเอียดการขับข�่อย�างชัดเจน

Auto A/C System
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
มอบความเย็นทั่วพ�้นที่
ห�องโดยสาร

Cruise Control
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
สะดวกสบายเมื่อต�องขับข�่
ในระยะไกล

Paddle Shift
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร�
ที่พวงมาลัย เพ��มความสนุก
ในการขับข�่ 7 Airbags

ถุงลมเสร�มความปลอดภัย 7 ตำแหน�ง ปกป�องทั้งผู�ขับข�่และผู�โดยสารในทุกการเดินทาง

GOA Structure
โครงสร�างนิรภัย GOA
ช�วยดูดซับ และกระจาย
แรงกระแทก เพ�่อช�วย
ลดความเสียหายที่อาจ
เกิดข�้นกับห�องโดยสาร

Collapsible
Steering Column
พวงมาลัยแบบยุบตัวได� 
เพ�่อป�องกันแรงกระแทก
ด�านหน�า

ELR Seatbelt
3 จ�ด 7 ที่นั่ง
พร�อมระบบดึงกลับ
และผ�อนแรงอัตโนมัติ
สำหรับเบาะคู�หน�า
ช�วยลดความเสี่ยงจาก
อ�บัติเหตุ

8-Way Power Seats
เบาะนั่งคนขับและเบาะผู�โดยสาร
ตอนหน�าปรับไฟฟ�า 8 ทิศทาง
เพ�่อความสะดวกสบาย

One Touch Folding Seats
เบาะปรับพับแถว 2 
แบบ One Touch เพ�่อการ
ใช�งานที่ง�ายข�้น

EC Mirror
กระจกมองหลังลดแสงสะท�อน
อัตโนมัติ ขับข�่ปลอดภัยมากข�้น
ตอนกลางคืน

SAFETY
LEADER OF

ที่สุดแห�งความปลอดภัยระดับผู�นำ
มั่นใจได�ในทุกเส�นทาง

DAC Downhill Assist Control
ระบบควบคุมความเร็ว
ขณะลงทางลาดชัน

A-TRC
Active Traction Control
ระบบป�องกันล�อหมุนฟร�
แบบแอคทีฟ

SIGMA 4 SYSTEM

Front & Rear Disc Brake
ดิสก�เบรก 4 ล�อ เพ��มความมั่นใจ
ในทุกจังหวะเบรก

หน�า หลัง

Park Sensor
สัญญาณเตือนกะระยะ 6 ตำแหน�ง 
ช�วยระวังมุมอับสายตาเวลาจอดรถ

Front Suspension
ช�วงล�างด�านหน�าแบบอิสระ
ป�กนกคู� พร�อมคอยล�สปร�ง
และเหล็กกันโคลง 
ช�วยซับแรงสั่นสะเทือน

Rear Suspension
ช�วงล�างด�านหลังแบบ
โฟร�ลิงค�คอยล�สปร�ง
และเหล็กกันโคลง
มั่นคงและนุ�มนวลยิ�งข�้น

Variable Flow Control
ระบบควบคุมพวงมาลัย
แปรผันตามระดับความเร็ว
ให�คุณควมคุมรถได�มั่นใจ 

PERFORMANCE
LEADER OF

พลังการขับเคลื่อนแห�งผู�นำ
พาคุณท�าทายในทุกความสาํเร็จ

Tire Turning Angle

ระบบแสดงสถานะการเลี้ยวของล�อ
เพ��มความสะดวกสบายง�ายต�อการขับข�่

ระบบขับเคลื่อน 4 ล�อ ที่ได�รับการพัฒนามาอย�างต�อเนื่อง เพ�่อให�ได�มาซึ่งการควบคุม
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบรับกับทุกสถานการณ�การขับข�่ ได�อย�างไร�ข�ดจำกัด

2.4GD ENGINE

400 NM

แรงบิดสูงสุด

1,600-2,000 RPM
150 PS

กำลังสูงสุด

3,400 RPM

เชื�อมการขับเคลื�อนแหงอนาคต

Find My Car

การใชบริการ T-Connect ตองดาวนโหลดแอพพลิเคชันเขาใชงานตามเง�อนไขที่กำหนด

โดยไดรับความยินยอมจากเจาของรถ ขอมูลเพิ่มเติม www.t-connect.in.th

Always Located & Protect  
ให�คุณอ��นใจ ปลอดภัยไร�กังวล ในทุกสถานการณ�

Geo-Fencing
ระบบแจ�งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัว
ออกจากขอบเขตที่คุณกำหนดไว�

Find My Car
เช็กตำแหน�งรถ Real Time
ได�ทุกที่ ทุกเวลา

TheftTrack
ระบบตรวจสอบตำแหน�ง
รถยนต�เมื่อถูกโจรกรรม
พร�อมประสานความ
ช�วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

SOS
ประสานงานช�วยเหลือฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมในบางกรณี

Happiness Mobility
เชื่อมต�อความสุขทุกเส�นทาง

Concierge Services
บร�การผู�ช�วยส�วนตัว พร�อมดูแลคุณตลอดการเดินทาง
 

Telematics CARE
ให�การดูแลรถยนต�เป�นเร�่องง�าย จัดการได�ทุกป�ญหา 
ด�วยบร�การแจ�งเตือนล�วงหน�า

Maintenance
Reminder
แจ�งเตือนเข�าศูนย�บร�การ
พร�อมประสานงานนัดหมาย

Vehicle Information
แสดงสถานะรถยนต� ข�อมูลการขับข�่
สรุปทร�ปการเดินทางพร�อมให�คุณแชร�
ลงโซเชียล อีกทั้งบร�การแจ�งเตือน
ต�อทะเบียนรถประจำป�ล�วงหน�าอัตโนมัติ

Insurance (PHYD)
ประกันภัยรถ “ขับดี ลดให�” สิทธิพ�เศษด�วยเบี้ยประกันจ�ายตามพฤติกรรม
การขับข�่อีกทั้งช�วยแจ�งเตือนต�อประกันภัยฯ ล�วงหน�าอัตโนมัติ
*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไวเทานั้น



ศึกษารายละเอียดเพ��มเติมได�ที่
www.toyota.co.th/accessories/อ�ปกรณ�ตกแต�งแท�โตโยต�ารับประกันสูงสุด 3 ป� หร�อ 100,000 กม.

(ตามรุ�นรถยนต�ที่บร�ษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดคู�มือรับประกันคุณภาพ และคู�มือการใช�รถยนต�)

รุ�น 2.4V

ชุดฝาครอบยางอะไหล�

โลโก� Fortuner (สดีำเงา / โครเมียม)

ชุดเซ็นเซอร�เป�ด-ป�ดประตูท�าย ชุดตกแต�งฝาถังน้ำมันโครเมียม

กล�องบันทึกภาพด�านหน�าและด�านหลัง

คิ�วกันกระแทกประตู (สีดำ-เง�น)อ�ปกรณ�ช�วยผ�อนแรงเป�ด-ป�ด ฝากระโปรงหน�าชุดตกแต�งกันชนหน�า

ชุดตกแต�งกันชนหลัง

ชุดกันโคลนซุ�มล�อ เบาะรองหลังเพ�อ่สุขภาพ
(สีคร�ม / สีดำ)

ระบบบร�หารหลังไฟฟ�า
(บร�เวณหลังส�วนล�าง)

ที่ชาร�จภายในรถยนต� (USB)อ�ปกรณ�ชาร�จไฟแบบไร�สาย

กระจกมองหลังแบบกล�อง

MODEL LINE -UP

2.4G

2.4V

2.4V
ขับเคล่ือน 4 ล�อ

SILVER 
METALLIC

DARK GREY
METALLIC

ATTITUDE
BLACK MICA

DARK BLUE
MICA

EMOTIONAL
RED

WHITE
PEARL CSCOLOR CHART


