
อีซูซุวี-ครอส 4X4 ใหม�หมด!

พรีเมี่ยมสปอร�ตออฟโรด
พลานุภาพ…พลิกโลก!



พลานุภาพ…พลิกโลก!

ชุดตกแต�งกันชนหน�า  วตกแต�ง ุ�มล�อ  ชุดเ รม อ กระ ะ
และพนปกระ ะ เปนอุปกรณ�พ�เศษ นรุ�น  และ 

• ไฟหน�า ISUZU Vision Bi-LED เพ่ิมความสว�าง ส�องได�ไกล และกว�างขึน้ พร�อมระบบเป�ด-ป�ดอัตโนมัติ   
• Multifunctional Daylight ไฟส�องสว�างกลางวันแบบ Built-in เสรมิความปลอดภัย พร�อมความหรหูรา   
• กนัชนท�าย Integrated Bumper ดไีซน�เป�นหน่ึงเดยีวกบัตวัรถ 
• ไฟท�าย Dual-Sonic LED แบบ Clear Lens ให�ความสว�างชัดเจนย่ิงขึน้
• ล�ออัลลอย Matte Black ดไีซน�ล�าสุด ขนาด 8 น้ิว เท� ดดุนั

THE POTENTIAL OF
Supe r i o r i t y

IS  V C SS  หม�หมด
ด�วยแนวคิดการออกแบบ    บกบน ปราดเปรียว โ บเ ี่ยว
สะกดทุกสายตา เพ่ือชีวิตลุย ไร�ขีดจํากัด

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลังโปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

า าย ปกับ วิต รขด ากัด ใช�ชีวิตให�แตกต�าง ท�าทายโลก ลุยทุกอุปสรรคไปกับ ISUZU V-CROSS 4x4 ใหม�หมด! 
พรเีม่ียมสปอร�ตออ โรด เตม็พิกดัสมรร นะ 4x4 ท่ีพร�อมขบัเคล่ือนคุ  ให�ออกไปค�นโลก เพ่ือค�นพบตวัตนท่ีเหนือกว�าทุกขดีจาํกดั



• หน�าจอ Smart MID ขนาดใหญ� 4.2 นิว้ จอข�อมลูอจัฉรยิะ แสดงข�อมลูได�หลากหลายรปูแบบ สวยงาม โดดเด�น  
 อ�านข�อมลูง�าย และชดัเจนยิง่ขึน้ ด�วยเทคโนโลยีหน�าจอแบบ TFT (Thin-film Transistor Technology)
• พวงมาลยัมัลตฟิ�งก�ช่ัน ปรบัระดบัได� 4 ทิศทาง (Tilt & Telescopic) สามารถปรบัให�เหมาะกบัทุกสรรีะ
• เบาะน่ังคู�หน�าเทคโนโลยี AVEC (Anti Vibration Elastic Comfort) ซับแรงสั่นสะเทือน ลดความเม่ือยล�า  
 พร�อมระบบปรบัไฟฟ�า 8 ทิศทางในตาํแหน�งท่ีน่ังคนขบั
• เบาะที่นั่งตอนหลัง นั่งสบายด�วยเบาะรองนั่งที่ยาวขึ้น ปรับเพิ่มองศาพนักพิงให�รับกับทุกสรีระได�ดีขึ้น พร�อมที่  
 วางแก�วตรงกลางระหว�างผู�โดยสาร
• ระบบเสยีงรอบทิศทาง 8 ลาํโพงแบบ Dynamic Surround Sound
• ระบบปรับอากาศอัตโนมัติใหม�แบบ Dual Zone ควบคุมอุณหภูมิอิสระซ�าย-ขวา พร�อมช�องแอร�สําหรับ  
 ผู�โดยสารด�านหลงั

ISUZU V-CROSS 4x4 ใหม�หมด! ดีไ น�ห�องโดยสารแบบ S    คมเข�ม 
เล�นระดับ ให�มีมิติภายในท่ีกว�างขน มอบรสนิยมเหนือระดับด�วยวัสดุพรีเม่ียม   และ 
S  C  ตกแต�งประ ีตรอบคัน ดีไ น�ปุมควบคุมแบบ   หรูหรามีระดับ พร�อม 
หน�าจอระบบความบันเทิงเต็มรูปแบบ ขนาด  นิว คมชัดระดับ  ภายในเน�นการใช�งานท่ีหลากหลาย 
สะดวกสบายตามหลัก U   นับจากนีทุกการเดินทางของคุ  จะเปยมด�วยคุ ค�า 
และความหมายให�ชีวิต

THE POTENTIAL OF po s h

ระบบความบนัเทิง ISUZU U  
• หน�าจอระบบสมัผสั Infotainment Display ขนาด 9 น้ิว คมชัดระดบั HD ใช�งานง�าย พร�อมฟ�งก�ช่ันมากมาย   
• รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto  
• ระบบนําทางพร�อมแผนที่แบบ Built-in a igator
• หน�าจอแบบ Multitasking System ทํางานพร�อมกนัได� 2 ฟ�งก�ช่ัน พร�อมกบัเช่ือมต�อข�อมูล และแสดงผลระบบ  
 นําทาง / ระบบโทรศัพท� /ระบบความบันเทิงกับหน�าจอ Smart MID ได�สะดวกสบาย    
• กล�องมองภาพด�านหลังขณะถอยจอดแบบ Built-in พร�อมเส�นกะระยะ Lane Guide

ออกไปใช�ชีวิต กับความหรูหราท่ีมีคุ ค�า

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

*เ พาะ มาร� โ นรุ�น ีรองรั การ ช�งาน



เกียร�อัตโนมัติ  สปด
• ถ�ายทอดจังหวะการเปลี่ยนเกียร�นุ�มนวล
• โหมดการขบัขีแ่บบสปอร�ต Re  Tronic สามารถเลอืกเปลีย่น  
 เกียร�ได�แบบเกียร�ธรรมดา แม�นยํา และตอบสนองได�รวดเร็ว

เกียร� รรมดา  สปด
ออกแบบใหม�สไตล�สปอร�ต ถ�ายทอดพลงัเตม็สมรรถนะ ช�วงชักสัน้ เข�าเกยีร�ง�าย 
แม�นยําย่ิงขึ้น กระชับมือ ขับสนุก อารมณ�สปอร�ตเร�าใจ
• ออกตัวแรง อัตราทดเกียร�ต�อเน่ือง ให�กําลังฉุดลากสูงในทุกระดับความเร็ว
• โอเวอร�ไดรฟ 2 ตําแหน�งท่ีเกียร� 5 และ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการประหยัด  
 น้ํามันสุด
• Genius Sport Shift ไฟบอกตาํแหน�งเกยีร� พร�อมแจ�งเตอืนการเปลีย่นเกยีร�  
 ในรอบเครื่องยนต� และความเร็วท่ีเหมาะสม
• Re erse Ring เพ่ิมความม่ันใจในการเข�าเกียร�ถอย ในตําแหน�งท่ีถูกต�อง  
 และปลอดภัยขึ้น

ขับเคลื่อนชีวิต…ด�วยขีดสุดของพลัง
ไม�มีอะไรจะแรงไปกว�า พลังในตัวคุ  ขับเคลื่อนชีวิตให�ทะยานไปข�างหน�าด�วย ขุมพลังใหม�! ISUZU .    
เหนือกว�าด�วยเทคโนโลยีดีเ ลคอมมอนเรลสมบูร �แบบล�าสุดจากอี ู ุ พร�อมเทอร�โบแปรผันใหม� แรงจัดตังแต�รอบตํ่า 
ตอบสนองหัวใจ ของคุ ได�รวดเร็ว เร�าใจขน ประหยัดกว�า คงเอกลัก �ความทนทานมาตร านอี ู ุ พร�อมท่ีจะเปน 
พลังให�คุ …ขับเคลื่อนโลก

ระบบส�งกําลัง R V RO IC

กาํลงัสงูสดุ  แรงม�า ท่ี  รอบ นาที
แรงบดิสงูสดุ 4  นิวตนั-เมตร ท่ี -2  รอบ นาที

THE POTENTIAL OF
POWER

• ห�องเผาไหม�ใหม�แบบ Optimum Combustion Shape ออกแบบพิเศษ   
 ช�วยให�นํ้ามันผสมกับอากาศได�ดียิ่งขึ้น
• ระบบหัวฉีดแบบ High Pressure แรงดันสูงถึง 250 MPa ให�ละออง
 นํ้ามันละเอียด เผาไหม�สมบูรณ�แบบ    
• เทอร�โบใหม�ขนาดใหญ� Electronic VGS Turbo ช�วยให�เครื่องยนต�   
 ตอบสนองได�ดีเย่ียมในทุกรอบความเร็ว 
• กล�อง ECM ใหม� ประมวลผลแบบ Multi-core ประมวลผลแม�นยํา   
 ตอบสนองไวต�อการใช�งาน 

• สลกัลกูสบูเคลอืบสารพิเศษ Diamond Like Carbon ช�วยให�เครือ่งยนต�  
 ทํางานได�ไหลลื่น เต็มพลังสุด
• ทนทานขั้นสุด เส้ือสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหน่ียวนําด�วย
 คลื่นความถี่สูง เอกลักษณ�เฉพาะอีซูซุ ที่ผู�ใช�ทั่วโลกยอมรับ     
• Electronic Thermostat ควบคุมการเป�ด-ป�ดวาล�วน้ํา ด�วยระบบ  
 ไฟฟ�า ช�วยให�อุณหภูมิภายในเครื่องยนต�เหมาะสมทุกช�วงการใช�งาน

• Timing Gear แบบ Double Scissors Gear
 ช�วยลดระยะห�างของฟ�นเฟ�อง เครื่องยนต�จึง
 เดนิเรยีบเงียบขึ้น                                                                        
• ปรบัจงัหวะการฉีดน้ํามัน เพ่ิมประสทิธภิาพท่ีดขีึน้   
 ในการเผาไหม�

รง  ะ น  เตม ิกัด เงยบ  ยิงขน

ขุม ลัง หม�
3.0 Ddi Blue Power

4JJ3-TCX
ท่ีสุดแห�งพลัง แรงสะใจจากอี ู ุ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง



เผชิญหน�า…ท�าทายทุกอุปสรรคอย�างไร�ขีดจํากัด
ISUZU V-CROSS 4x4 ใหม�หมด! ออกแบบโครงสร�างตวัถงั และแพลตฟอร�มใหม�ล�าสุด “ISUZU DYNAMIC
DRIVE PLATFORM” นวัตกรรมยานยนต�เพ่ือดุลยภาพแห�งการขับขี่ ผสานการทํางานของโครงสร�าง
ตวัถงั แชสซสี� เครือ่งยนต� และช�วงล�างให�ทํางานร�วมกนัเป�นหน่ึง เพ่ือสมดลุยภาพการขบัขีท่ี่สมบูรณ�แบบ
เผชิญโลกด�วยความแข็งแกร�ง ทุกอุปสรรคจะกลายเป�นแค�ทางผ�าน

THE POTENTIAL OF
T r u s t wo r t hines s

• โครงสร�างตัวถังเสริมเหล็ก Ultra-High Tensile ที่แกร�ง และทนทานกว�าเหล็กธรรมดา                             
• แชสซสี�ใหม� ขนาดใหญ� รบัแรงบดิสงูขึน้ 23% ขึน้รปูด�วยเหลก็กล�าแบบ Reinforce รองรบัการขบัขีท่ี่สมบกุสมบนั
• ช�วงล�างด�านหน�าใหม�แบบอิสระป�กนก 2 ช้ัน (Double Wishbone) พร�อมคอยล�สปรงิ ออกแบบจดุยึดป�กนกสงูขึน้  
 ลดอาการโยนตัว และสามารถเข�าโค�งได�อย�างมั่นใจ 
• ช�วงล�างด�านหลัง แหนบยาวแบบ Long Span ผลิตด�วยเทคโนโลยี WSSP (Warm Stress Shot Peening)  
 ช�วยให�ตวัแหนบมคีวามแข็งแกร�ง ทนทานกว�าแหนบปกติ และมีความยืดหยุ�นดีขึ้น นุ�มนวลขึ้น
• Semi-Midship การวางตําแหน�งเครื่องยนต�เยื้องหลังเพลาหน�าทําให�กระจายนํ้าหนักได�สมดุลกับตัวรถ  

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

• ระบบ Terrain Command พัฒนาใหม�! ทํางานได�ฉับไว แม�นยําย่ิงขึ้น สวิตช�เปล่ียนการขับเคลื่อนจาก  
 2 ล�อเป�น 4 ล�อ เลือกการใช�งานให�เหมาะกับทุกสภาพถนนทั้ง 2H /4H และ 4L
• ระบบ Electronic Diff-Lock ควบคมุการทํางานด�วยไฟฟ�า ช�วยล็อกเฟ�องท�าย ให�เครือ่งยนต�ส�งกาํลงั  
 ไปยังล�อหลังด�านซ�าย และขวาเท�ากัน เพื่อให�ผ�านอุปสรรคยากๆ ไปได�อย�างง�ายดาย
• ลุยนํ้าได�สูงสุด 800 มิลลิเมตร

ขดีสดุแห�งศักยภาพ 4x4 ม่ันใจลยุได�ทุกท่ี

800 mm
ลุยน�ำได�สูงสุด

24.2 ํ24.2 ํ

*ไม�รวมชุดแต�งพ�เศษ

30.5 ํ*30.5 ํ*

27.4 ํ27.4 ํ

*ไม�รวมชุดแต�งพ�เศษ



ชีวิตต�องลุยอย�างสมาร�ท

PASSIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยปกป�องขณะเกิดอุบัติเหตุ
• โครงสร�างห�องโดยสารเสรมิเหลก็ Ultra-High Tensile ม่ันใจสดุ
• คานเหล็กกนักระแทกด�านข�าง (Side Door Beam) แขง็แกร�ง อุ�นใจกว�า
• แชสซีส�ใหญ�ขึ้น ด�วยการเพ่ิมขนาดหน�าตัดใหญ�ขึ้น แข็งแกร�งย่ิงขึ้น
• เขม็ขดันิรภัยท่ีน่ังตอนหน�าแบบดงึกลับอัตโนมัต ิ(Pretensioner Safety Belts)
• แอร�แบค 6 ตําแหน�ง     
• เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ทุกที่นั่ง
• เปลี่ยนจุดยึดเข็มขัดนิรภัยในท่ีน่ังตอนหลังใหม� ช�วยให�กระชับมากขึ้น ม่ันใจย่ิงขึ้น
• Crash Unlock ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อแอร�แบคทํางาน

• Rain Sensing Wiper ระบบป�ดนํ้าฝนอัตโนมัติ เพิ่ม
 ความสะดวกสบาย พร�อม Integrated Wiper Blade
 ระบบฉีดน้ําบนก�านป�ด แบบ Blade Type สะอาดหมดจด
 และไม�บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่

• กระจกบังลมหน�าแบบ IR Cut ช�วยกรองรังสี
 อินฟราเรด ป�องกนัรงัส ีUVA และ UVB ลดอุณหภูมิ
 ในห�องโดยสาร

ACTIVE SAFETY ระบบความปลอดภัยป�องกันก�อนเกิดอุบัติเหตุ
• BSM (Blind Spot Monitoring) ระบบเตือนจุดอับสายตาในกรณีต�องการเปลี่ยนเลน  
 โดยส�งสัญญาณเตือนที่มุมกระจกมองข�าง
• RCTA (Rear Cross Traffic Alert) ระบบช�วยเตอืนจดุอับสายตาขณะถอยหลงั
• Parking Aid System พร�อมเซน็เซอร�กะระยะ 8 จดุรอบคนั ม่ันใจขณะขบัขีแ่ม�ในเส�นทางแคบ  
 หรอืขณะถอยจอด
• ESS (Emergency Stop Signal) ระบบไฟฉกุเฉนิจะกะพรบิอัตโนมัตเิม่ือมีการเบรกกะทันหัน 
• Disc Brake หน�าขนาดใหญ� 320 มม.
• ABS (Anti Lock Brake System) ระบบป�องกันล�อล็อกขณะเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส�  
 ชนิด 4-channel 4-sensor
• EBD (Electronic Brake-force Distribution) ระบบช�วยกระจายแรงเบรกให�สัมพันธ�  
 กับนํ้าหนักบรรทุกของรถ 
• BA (Brake Assist) ระบบช�วยเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติ เมื่อเบรกกะทันหัน
• ESC (Electronic Stability Control) ระบบควบคุมการทรงตัว
• TCS (Traction Control System) ระบบป�องกันล�อหมุนฟรีขณะออกตัว
• HSA (Hill Start Assist) ระบบช�วยออกตัวบนทางลาดชัน 
• HDC (Hill Descent Control) ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน

• ไฟหน�า ISUZU Vision Bi-LED เพ่ิมความสว�าง ส�องได�ไกล และกว�างขึ้น พร�อมระบบ  
 เป�ด-ป�ดอัตโนมัต ิผสาน Multifunctional Daylight ไฟส�องสว�างกลางวันแบบ Built-in
• ไฟตัดหมอกคู�หน�าแบบ LED
• กล�องมองภาพขณะถอยจอดแบบ Built-in พร�อมเส�นกะระยะ Lane Guide 
• Rain Sensing Wiper ระบบป�ดน้ําฝนอัตโนมัต ิเพ่ิมความสะดวกสบาย พร�อม Integrated  
 Wiper Blade ระบบฉีดน้ําบนก�านป�ดแบบ Blade Type สะอาดหมดจด และไม�บดบัง  
 ทัศนวิสัยในการขับขี่

ลุยไปในทุกเส�นทางอย�างม่ันใจ
ISUZU V-CROSS 4x4 ใหม�หมด! ให�ความสําคัญกับเทคโนโลยี
เพ่ือระบบความปลอดภัยอย�างเต็มรูปแบบ เพ่ือมอบความสนุกใน
การขับขี่อย�างไร�กังวล

c on f idence
THE POTENTIAL OF

Vigo r
THE POTENTIAL OF

โปรดศึกษารายละเอียดรุ�นรถยนต� และอุปกรณ�จากตารางด�านหลัง

in t e l l igence
THE POTENTIAL OF

BSM (Blind Spot Monitoring) RCTA (Rear Cross Traffic Alert)

Integrated Wiper Blade

Rain Sensing Wiper

IR/UVA/UVB
PROTECTION

• กุญแจ Isuzu Genius Entry พร�อมฟ�งก�ช่ัน Remote Engine Start
 สตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยกุญแจรีโมทในระยะ 20 เมตร
• Welcome Light ไฟส�องสว�างในห�องโดยสารเป�ดอัตโนมัติ เม่ือเข�าใกล�รถในระยะ 2 เมตร
• Follow Me Home สามารถเป�ดไฟส�องสว�างได�นาน 30 วินาที หลงัดบัเครือ่งยนต�
• Walk Away Auto Lock ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อเดินออกห�างจากตัวรถเกินระยะ 3 เมตร
• Auto Light Off ระบบป�ดไฟหน�าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต� และเป�ดประตูรถ
• ระบบควบคุมไฟเลี้ยวแบบ Smart Touch สะดวกสบาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส
• ไฟหน�า ISUZU Vision Bi-LED เพ่ิมความสว�าง ส�องได�ไกล และกว�างขึ้น พร�อมระบบเป�ด-ป�ดอัตโนมัติ  
 ผสาน Multifunctional Daylight ไฟส�องสว�างกลางวันแบบ Built-in
• BSM (Blind Spot Monitoring) ระบบเตอืนจดุอับสายตาในกรณตี�องการเปลีย่นเลน โดยส�งสัญญาณเตอืน  
 ที่มุมกระจกมองข�าง
• RCTA (Rear Cross Traffic Alert) ระบบช�วยเตือนจุดอับสายตาขณะถอยหลัง
• Parking Aid System เซน็เซอร�กะระยะ 8 จดุรอบคนั ม่ันใจขณะขบัขี ่แม�ในเส�นทางแคบหรอืขณะถอยจอด
• High Efficiency Filter ระบบกรองอากาศเข�าห�องโดยสาร สามารถดักฝุ�นขนาดเล็กได�ถึงระดับ PM 2.5

!"#$%"&'("!)*+,-./$0,.1 5 ,"(
2"3 ASEAN NCAP

ไม�หยุดท่ีคาํว�าแกร�ง
• โครงสร�างตัวถังออกแบบใหม� แกร�งขึ้น ด�วยการใช�เหล็ก Ultra-High Tensile แข็ง และเหนียวกว�าเหล็กธรรมดา
• แชสซีส�แกร�งกว�าเดิมถึง 23% ขึ้นรูปด�วยเหล็กกล�าแบบ Reinforce รองรับน�ำหนัก และการขับขี่สมบุกสมบัน
 ลดการบิดตัวด�วย Cross Section
• เพ��มคานตัดขวาง (Cross Member) เสริมความเเข็งแกร�ง
• Timing Gear & Chain ชุดขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวด�วยเฟ�อง และโซ� พร�อมระบบปรับความตึงอัตโนมัติ ทนทานสุด
• เสื้อสูบแบบ Melt-in Liner ชุบแข็งแบบเหนี่ยวนำด�วยคลื่นความถี่สูง เอกลักษณ�เฉพาะอีซูซุ



YOUR POTENTIAL 

Bavarian Black Mica

Everest Pearl White

Polynesian Blue Metallic

CHOICES

Bohemian Silver Metallic Zermatt Silver

Valencia Topaz Metallic

เลือกใช�ชีวิตอย�างไร�ขีดจํากัด

GradeGrade/





อีซูซุวี-ครอส 4X4 ใหม�หมด!

พรีเมี่ยมสปอร�ตออฟโรด
พลานุภาพ…พลิกโลก!


