






















แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ พรีรันเนอร์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ

2.5G 2.5E 2.5J 2.5J มาตรฐาน 3.0G 2.5E ABS Navi 2.5E ABS 2.5E 3.0G 2.5E 2.7J เบนซิน 2.7J CNG

ขนาดและน�้าหนัก

มิติภายนอก ยาว (ไม่รวมกันชนหลัง) x กว้าง x สูง มม. 5,135 x 1,760 x 1,720 5,135 x 1,835 x 1,845 5,135 x 1,760 x 1,720 5,135 x 1,760 x 1,720

ความยาวช่วงล้อ มม. 3,085 3,085 3,085

ความกว้างช่วงล้อ หน้า x หลัง มม. 1,510 x 1,510 1,540 x 1,540 1,510 x 1,510 1,510 x 1,510

ระยะต�่าสุดจากพื้น มม. 181 222 181 181

กระบะภายใน ยาว x กว้าง x สูง มม. 1,805 x 1,515 x 450 1,805 x 1,515 x 450 1,218 x 1,507 x 441

มิติภายใน ยาว x กว้าง x สูง มม. 1,840 x 1,475 x 1,190 1,840 x 1,475 x 1,190 1,840 x 1,475 x 1,190

น�้าหนักรถ (โดยประมาณ) กก. 1,550 1,540 1,570 1,565 1,560 1,550 1,590 1,580 1,540 1,590

เครื่องยนต์

รุ่นเครื่องยนต์ 2KD-FTV (VNT) 2KD-FTV (I/C) 1KD-FTV 2KD-FTV (VNT) 2KD-FTV (I/C) 1KD-FTV 2KD-FTV (VNT) 2TR-FE 2TR-FE

แบบเครื่องยนต์

4 สูบ แถวเรียง 
DOHC 16 วาล์ว 

VN เทอร์โบ 
อินเตอร์คูลเลอร์

4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว 
เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว 
VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

4 สูบ แถวเรียง 
DOHC 16 วาล์ว 

เทอร์โบ 
อินเตอร์คูลเลอร์

4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว 
VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์

4 สูบ แถวเรียง DOHC 
16 วาล์ว VVT-i

4 สูบ แถวเรียง DOHC 
16 วาล์วVVT-i

ความจุกระบอกสูบ ซีซี 2,494 2,982 2,494 2,982 2,494 2,694 2,694

ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก มม. 92.0 X 93.8 96.0 X 103.0 92.0 X 93.8 96.0 X 103.0 92.0 X 93.8 95.0 X 95.0 95.0 X 95.0

อัตราส่วนก�าลังอัด 17.4 : 1 18.5 : 1 17.9 : 1 17.4 : 1 18.5 : 1 17.9 : 1 17.4 : 1 9.6 : 1 9.6 : 1

ก�าลังสูงสุด (SAE-Net) กโิลวตัต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที 106 (144) / 3,400 88 (120) / 3,600 120 (163) / 3,400 106 (144) / 3,400 88 (120) / 3,600 120 (163) / 3,400 106 (144) / 3,400 118 (160) / 5,200 118 (160) / 5,200

แรงบดิสงูสดุ (SAE-Net) นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที 343 / 1,600-2,800 325 / 2,000 343 / 1,400-3,200 343 / 1,600-2,800 325 / 2,000 343 / 1,400-3,200 343 / 1,600-2,800 241 / 3,800 241 / 3,800

ระบบจ่ายน�้ามัน หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI

ความจุถังน�้ามัน ลิตร 76 76 76

น�้ามันเชื้อเพลิง ดีเซล เบนซนิ ออกเทน 91 หรือสูงกว่า เบนซนิ ออกเทน 91 หรอืสงูกว่า

แชสซีส์

ระบบขับเคลื่อน เกียร์ธรรมดา 5 สปีด เกียร์ธรรมดา 5 สปีด เกียร์ธรรมดา 5 สปีด

อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 / 2 / 3 / 4 4.313 / 2.330 / 1.436 / 1.000 3.830 / 2.062 / 1.436 
/ 1.000

3.830 / 2.062 / 1.436 
/ 1.000

เกียร์ 5 0.788 0.838 0.788 0.838 0.788  0.838  0.838

เกียร์ถอยหลัง 4.220 4.220 4.220

อัตราทดเฟืองท้าย ต่อ 1 3.583 3.727 3.583 3.727 4.100 4.100

ระบบกันสะเทือน หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง

และเหล็กกันโคลง และระบบตัดต่อก�าลัง
อัตโนมัติ (A.D.D.)

แบบอิสระปีกนกคู่ 
พร้อมคอยล์สปริงและเหล็ก

กันโคลง

แบบอิสระปีกนกคู่ 
พร้อมคอยล์สปริงและเหล็ก

กันโคลง

หลัง แหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก ติดตั้งทแยงมุมกัน แหนบซ้อนและโช้คอัพทรงกระบอก 
ติดตั้งทแยงมุมกัน พร้อมลิมิเต็ดสลิป

แหนบซ้อนและโช้คอพั
ทรงกระบอก ตดิตัง้ทแยงมมุกนั

แหนบซ้อนและโช้คอพั
ทรงกระบอก ตดิตัง้ทแยงมมุกนั

ระบบเบรก หน้า ดิสก์เบรก และมีครีบระบายความร้อน ดิสก์เบรก และมีครีบระบาย
ความร้อน

ดิสก์เบรก และมีครีบระบาย
ความร้อน

หลัง ดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดันน�้ามันเบรกอัตโนมัติ SUPER LSPV และ LTS
ดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับ
แรงดันน�้ามันเบรกอัตโนมัติ 
SUPER LSPV และ LTS

ดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับ
แรงดันน�้ามันเบรกอัตโนมัติ 
SUPER LSPV และ LTS

ระบบบังคับเลี้ยว แร็คแอนด์พีเนียน แร็คแอนด์พีเนียน แร็คแอนด์พีเนียน

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด ม. 5.9 6.1 6.2 5.9 5.9

พวงมาลัยพาวเวอร์

ยาง 215 / 65R16C 205 / 70R15C 265 / 70R16 205 / 70R15C 205 / 70R15C

ล้อ ล้ออัลลอย ขนาด 6J x 16" กระทะเหล็ก พร้อมฝาครอบล้อ
แบบเต็ม ขนาด 6JJ X 15" ล้ออัลลอย ขนาด 7JJ x 16" กระทะเหลก็ พร้อมฝาครอบล้อ

แบบเตม็ ขนาด 6JJ X 15"
กระทะเหลก็ พร้อมฝาครอบล้อ
แบบเตม็ ขนาด 6JJ X 15”

ยางอะไหล่ 215 / 65R16C ล้อกระทะเหล็ก 205 / 70R15C ล้อกระทะเหล็ก 265 / 70R16 ล้อกระทะเหล็ก 205 / 70R15C 
ล้อกระทะเหล็ก

205 / 70R15C 
ล้อกระทะเหล็ก

อุปกรณ์มาตรฐาน

ภายนอก

กันชนหน้า ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ ชิ้นเดียว สีเดียวกับตัวรถ

กันชนหลัง โครเมียม โครเมียม

กระจังหน้า เสริมโครเมียม สีด�า และเทา เสริมโครเมียม เสริมโครเมียม เสริมโครเมียม

ช่องดักลม

ไฟหน้า ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ ฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์

ไฟตัดหมอกหน้า

กระจกมองข้าง โครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า สีด�า ปรับด้วยมือ โครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า โครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับ
และพับเก็บด้วยไฟฟ้า

โครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวปรับ
และพับเก็บด้วยไฟฟ้า

ไฟเลี้ยวข้างประตู

มือเปิดประตูแบบ Grip Type โครเมียม สีด�า โครเมียม โครเมียม โครเมียม

บันไดข้าง

โป่งล้อ สีเดียวกับตัวรถ

ยางกันโคลน หน้าและหลัง เฉพาะด้านหลัง หน้าและหลัง หน้าและหลัง

ที่ปัดน�้าฝนด้านหน้า แบบปรับตั้งเวลาได้ แบบปรับได้ 3 จังหวะ แบบปรับตั้งเวลาได้ แบบปรับได้ 3 จังหวะ แบบปรับได้ 3 จังหวะ

ภายใน

มาตรวัด มาตรวัดเรืองแสง Optitron

มาตรวัดความเร็วรอบ

มาตรวัดระยะทาง ดิจิตอล ดิจิตอล ดิจิตอล

จอแสดงผลข้อมูลในการขับขี่ (Multi Information Display)

ไฟสัญญาณแสดงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ

สัญญาณเตือน มาตรวัดระดับน�้ามัน

ไฟเตือนไส้กรองน�้ามันเชื้อเพลิง

เสียงเตือนลืมปิดไฟหน้า

เสียงเตือนสวิตช์กุญแจ

ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท

ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร เฉพาะด้านผู้ขับขี่ ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร เฉพาะด้านผู้ขับขี่ ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร เฉพาะด้านผู้ขับขี่ เฉพาะด้านผู้ขับขี่ เฉพาะด้านผู้ขับขี่

นาฬิกาดิจิตอล

ไฟส่องสว่าง ไฟส่องแผนที่  

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร       

ไฟส่องช่องเสียบสวิตช์กุญแจ

ที่เขี่ยบุหรี่ แบบมีไฟส่องสว่าง แบบไม่มีไฟส่องสว่าง แบบมีไฟส่องสว่าง แบบไม่มีไฟส่องสว่าง แบบไม่มีไฟส่องสว่าง

กระจกมองหลัง แบบปรับลดแสงสะท้อน แบบปรับลดแสงสะท้อน แบบปรับลดแสงสะท้อน

เครื่องเสียง แบบ 2 DIN วิทยุ AM/FM พร้อมจอสัมผัสขนาด 6.1” พร้อมจอสัมผัส
ขนาด 6.1”

เครือ่งเล่นแผ่น พร้อม MP3 / WMA CD 1 แผ่น DVD 1 แผ่น CD 1 แผ่น DVD 1 แผ่น CD 1 แผ่น CD 1 แผ่น CD 1 แผ่น

ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX

ล�าโพง 4 2 6 4 6 4 4 4

เสาอากาศ บนหลังคา แบบพับได้ บนหลังคา แบบพับได้ บนหลังคา แบบพับได้

ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth)

ระบบน�าทางในรถยนต์ (In-car Navigation)

เครื่องปรับอากาศ พร้อมสวิตช์ควบคุมแบบหมุน พร้อมสวิตซ์ควบคุมแบบหมุน พร้อมสวิตซ์ควบคุมแบบหมุน

พวงมาลัย พวงมาลัยปรับระดับได้

ชนิด ยูรีเทน 4 ก้าน พร้อมลายเมทัลลิก ยูรีเทน 4 ก้าน ยูรีเทน 4 ก้าน พร้อมลายเมทัลลิก ยูรีเทน 4 ก้าน ยูรีเทน 4 ก้าน

สวติช์ควบคมุเครือ่งเสยีงและ MID พร้อมสวิตช์ รับ-วางสายโทรศัพท์ พร้อมสวิตช์
รับ-วางสายโทรศัพท์

แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ พรีรันเนอร์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ

2.5G 2.5E 2.5J 2.5J มาตรฐาน 3.0G 2.5E ABS Navi 2.5E ABS 2.5E 3.0G 2.5E 2.7J เบนซิน 2.7J CNG

ภายใน

เบรกมือ ต�าแหน่งกล่องคอนโซลกลาง ต�าแหน่งกล่องคอนโซลกลาง ต�าแหน่งกล่องคอนโซลกลาง

เกียร์ 4x4

ที่บังแดด ด้านผู้ขับขี่ แบบมีที่เก็บนามบัตร แบบมีที่เก็บนามบัตร แบบมีที่เก็บนามบัตร

ด้านผู้โดยสาร แบบมีกระจกพร้อมฝาปิด แบบไม่มีกระจก แบบมีกระจกพร้อมฝาปิด แบบไม่มีกระจก แบบไม่มีกระจก

กระจกไฟฟ้า ขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ 
เฉพาะด้านผู้ขับขี่

ขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ 
เฉพาะด้านผู้ขับขี่

ขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ พร้อม
ระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะ

ด้านผู้ขับขี่

ขึ้น-ลงแบบอัตโนมัติ พร้อม
ระบบป้องกันการหนีบ เฉพาะ

ด้านผู้ขับขี่
เซ็นทรัลล็อก

กุญแจรีโมท

ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม TDS 
(Theft Deterrent System)

พร้อมกุญแจ 
Immobilizer

พร้อมกุญแจ 
Immobilizer

พร้อมกุญแจ 
Immobilizer

ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ช่อง ขนาด 12 โวลต์ 1 ช่อง ขนาด 12 โวลต์

มือจับประตูด้านใน สีเดียวกับสีภายใน สีเดียวกับสีภายใน สีเดียวกับสีภายใน

แผงข้างประตู แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มก�ามะหยี่ แบบขึ้นรูป แบบขึ้นรูปพร้อมหุ้มก�ามะหยี่ แบบขึ้นรูปพร้อม
หุ้มก�ามะหยี่

แบบขึ้นรูปพร้อม
หุ้มก�ามะหยี่

แผงคอนโซลหน้า สีเมทัลลิก สีเดียวกับสีภายใน สีเมทัลลิก สีเดียวกับสีภายใน สีเดียวกับสีภายใน

แผงควบคุมข้างประตู สีเมทัลลิก สีเดียวกับสีภายใน สีเมทัลลิก สีเดียวกับสีภายใน สีเดียวกับสีภายใน

เบาะนั่ง ชนิด แบบแยก แบบแยก แบบแยก

วัสดุ ก�ามะหยี่ กึ่งก�ามะหยี่ ก�ามะหยี่ กึ่งก�ามะหยี่ กึ่งก�ามะหยี่

สี สีครีม (Sand Beige) สีเทา สีครีม (Sand Beige) สีเทา สีเทา

เบาะนั่งด้านหน้า ปรับต�าแหน่งได้

ปรับเอนได้

ปรับระดับสูง-ต�่าได้ 
เฉพาะด้านผู้ขับขี่

หมอนรองศีรษะ

ที่เปิดฝาถังน�้ามันจากภายในรถ

ช่องเก็บของ คอนโซลกลาง แบบมีฝาปิด แบบมีฝาปิด แบบมีฝาปิด แบบมีฝาปิด

ช่องเก็บของด้านบน

ช่องเก็บของด้านล่าง พร้อมกุญแจล็อก พร้อมกุญแจล็อก พร้อมกุญแจล็อก

ที่เก็บแว่นกันแดด ต�าแหน่งเดียวกับไฟส่องแผนที่ ต�าแหน่งเดียวกับไฟส่องแผนที่

ช่องเก็บของที่แผงประตู ด้านหน้าและบริเวณแค็บ
พร้อมที่วางขวดน�้า ด้านหน้าและบริเวณแค็บ พร้อมที่วางขวดน�้า ด้านหน้าและบริเวณแค็บ 

พร้อมที่วางขวดน�้า
ด้านหน้าและบริเวณแค็บ 

พร้อมที่วางขวดน�้า

ที่วางแก้ว คอนโซลหน้า 2 ต�าแหน่ง คอนโซลหน้า 2 ต�าแหน่ง คอนโซลหน้า 2 ต�าแหน่ง

ที่พักเท้า

ความปลอดภัย

Active Safety

ABS

ไฟเบรกดวงที่สาม

แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง

กล้องมองหลัง

Passive Safety

โครงสร้างนิรภัย GOA

คานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง

กระจกบังลมหน้า แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง แบบอัดซ้อนนิรภัย แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง แบบอัดซ้อนนิรภัย แบบอัดซ้อนนิรภัย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร

เข็มขัดนิรภัย เบาะนั่งด้านหน้า ELR 3 จุด 2 ต�าแหน่ง ELR 3 จุด 2 ต�าแหน่ง ELR 3 จุด 2 ต�าแหน่ง

แบบปรับระดับได้ ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร ด้านผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร

โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก

พวงมาลัยแบบยุบตัวได้

แป้นเหยียบเบรกแบบยุบตัวได้

วาล์วตัดน�้ามันอัตโนมัติ

ระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV

ถังก๊าซธรรมชาติ NGV (140 ลิตร)
แบบ Type I วสัดพุเิศษ

(Chromium Molybdenum Steel)

ระบบจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV แบบหัวฉีด (Sequential 
Injection System)

สีภายนอก Super White II (040) Silver Metallic (1C0)
Dark Steel Mica 

(1H2)

Silky Gold Mica

Metallic (5A7)

Dark Grey Mica 

Metallic (1E9)
Black Mica (209)

สมาร์ท แค็บ 4x2

แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ

สมาร์ท แค็บ พรีรันเนอร์

แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

สมาร์ท แค็บ 4x4

แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

มี ไม่มี

มี ไม่มี

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว 
โตโยต้าขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน ถึง 345 แห่งทั่วประเทศ*  
สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง
• บริการไฮเทคด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บบันทึกประวัติ
 ของลูกค้า ตลอดการเข้ามาใช้บริการ
• ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำาสูง
• ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ใน B&P Workshop
• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม. 
 (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
 *ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2555

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด 
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดถามรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ 
ได้จากผู้แทนจำาหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2386-2000 
หรือโทรฟรีต่างจังหวัด เฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกล ที่หมายเลข 1800-238-444 
ให้บริการลูกค้า 24 ชม. ทุกวัน บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต www.toyota.co.th

กรุณาศึกษาการทำางานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือ
การใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง 

สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจาก
ระบบการพิมพ์

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ สมาร์ท แค็บ ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ สมาร์ท แค็บ
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