
BEST PICKUP 4WD UNDER 3,200 C.C.

BEST PPV 2WD 
ISUZU MU-X 3.0 2WD

BEST PICKUP 2WD UNDER 2,500 C.C. 
ISUZU D-MAX 2.5

BEST HI-TECHNOLOGY
ISUZU INSIGHT TECHNOLOGY

BEST 
FUEL ECONOMY 2,500 C.C.
ISUZU D-MAX SUPER DAYLIGHT

MOST POPULAR PPV 
WITH OVER 5,000 UNIT 
SALES IN 10 DAY
ISUZU MU-X
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Introduction…
Th

ai
la

nd 	 ในปีน้ีสนามแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ	 แก่งกระจาน	 
เซอร์กิต	 จ.เพชรบุรี	 ยังคงถูกใช้เป็นเวทีหลักสำาหรับทดสอบ	
พร้อมด้วยความเข้มงวดของคณะกรรมการที่มีมากข้ึนใน
แต่ละหัวข้อการทดสอบ	 อันจะเป็นส่วนสำาคัญที่นำาไปสู่การ
เฟ้นหา	 “สุดยอดยนตรกรรมยอดเยี่ยม”	 ในแต่ละประเภท
อย่างแท้จริง		
	 การเฟ้นหายนตรกรรมยอดเยี่ยมในแต่ละประเภท
นั้น	จะประกอบด้วย	2	ส่วนหลักๆ	คือ	ภาคทฤษฎี	ที่คณะ
กรรมการจากสมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย	ทำาการประเมิน
จากองค์ประกอบต่างๆ	เช่น	รูปลักษณ์	ความสวยงาม	ความ
สะดวกสบาย	 ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ	 ตลอดจนเรื่องของ
ความปลอดภัย	และราคา	 เมื่อเทียบกับความคุ้มค่า	 โดยนำา

คะแนนจากภาคทฤษฎมีารวมกบัคะแนนในภาคปฏบิตั	ิซึง่จะ 
คำานวณจากสมรรถนะที่ได้ทำาการทดสอบการขับข่ีจริง	 ใน
สถานีทดสอบที่จัดทำาขึ้นโดยอ้างอิงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
กับการใช้งานชีวิตประจำาวัน	
	 หลังจากที่คณะกรรมการได้ทำาการทดสอบเสร็จส้ิน	
คะแนนทั้งหมด	 2	 ส่วน	 จะถูกนำามาพิจารณาอีกครั้งโดย
ละเอียด	 ก่อนจะทำาการเปิดเผยผลสรุปอย่างเป็นเอกฉันท์	
เพื่อประกาศ	 และมอบรางวัลให้แก่เหล่ายนตรกรรมที่ผ่าน 
การทดสอบ	 และเหมาะสมที่สุดในการครอบครองรางวัล	 
“รถยอดเยี่ยมแห่งปี	2014”	หรือ	“Thailand	Car	of	The	Year	
2014	ในแต่ละประเภทอย่างเป็นทางการ
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	 ในทุกเกมการแข่งขันย่อมมีผู้ชนะ	และนี่คือการเฟ้นหาผู้ชนะของ 
ยนตรกรรมในแต่ละเซ็กเมนต์อีกครั้ง	กับการจัดงานทดสอบรถยนต ์

ครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย	ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 
บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	ร่วมมือกับสมาคมวิศวกรรม

ยานยนต์ไทย,	สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย,	
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(ร.ย.ส.ท.)	

ที่มุ่งมั่นจัดกิจกรรมตลอดมา	เพื่อเป็นเป้าหมายสำาคัญของหลาย
ค่ายรถยนต์เมืองไทย	ในการรักษาและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน

อุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยในหลายๆ	ด้าน	ให้เทียบเท่าระดับสากล
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	 ISUZU	 D-MAX	 V-CROSS	 ใหม่	
ดึงดูดความสนใจจากคณะกรรมการ 
ด้วยรูปลักษณ์สุดแกร่ง	 ภายใต้มาตร 
ฐานใหม่แห่งโลกปิกอัพ	 ด้วยไฟส่อง 
สว่างเวลากลางวัน	ISUZU	Super	Day-
light	 สไตล์รถยนต์นั่งระดับหรูหราจาก
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“ถ้าเหรียญยังมี	 2	 ด้านเสมอ	 ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลายสิ่งหลายอย่างจะมี	 2	 ด้าน	 ซึ่งเราหมายถึง	
ISUZU	D-MAX	V-CROSS	ด้วยเช่นกัน	แถมยังพิเศษกว่าตรงที่ทั้ง	2	ด้านของเหรียญ	V-CROSS	นั้น	
มาพร้อมกับความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม	ด้วยสมรรถนะของสปอร์ตออฟโรด	ที่มีคณะกรรมการทดสอบ
ให้ความสนใจมากที่สุด”

ยุโรป	 รับกับชุดไฟหน้าที่ดุดันด้วยการ
ดีไซน์แบบ	 Free-Form	 แบบโปรเจ็ก
เตอร์โคมรมดำา	 ในขณะที่ด้านหลังนั้น
ออกแบบกล้องมองหลังช่วยถอยจอด 
ได้อย่างกลมกลืนแบบ	 Built-in	 Rear	
View	 Camera	 เพิ่มความโดดเด่นตาม

แบบฉบับสปอร์ตออฟโรดด้วยราย
ละเอียดสำาคัญ	เช่น	ชุดไฟเลี้ยว	และไฟ 
ท้ายแบบ	 LED,	 โป่งล้อ	 Muscular	 
Fender	 ที่ข้ึนรูปขนาดใหญ่	 พร้อมเส้น
สาย	 Katana	 Line	 ที่เฉียบดุจคมดาบ
ซามูไร	 เช่นเดียวกับแนวหลังคาทรง 

ลู่ลมที่มากับราวหลังคา	และเสาอากาศ
แบบ	 Shark	 Fin	 ที่ช่วยเสริม	 และยก
ระดับความเป็นสปอร์ตได้อย่างเต็ม
ขีดขั้น	
	 ภายในเปี่ยมด้วยความสะดวก
สบาย	 ด้วยดีไซน์ที่เปิดความรู้สึกใหม่
ให้โลกแห่งการขับขี่ที่เรียกว่า	Universal	
Design	 ศาสตร์แห่งการออกแบบที่ให้ 
ผู้ ใช้รถเป็นจุดศูนย์กลาง	 ด้วยการ
จัดวางตำาแหน่ง	 และอุปกรณ์การใช้
งานต่างๆ	 ให้เข้ากับสรีระ	 ทั้งยังผสม

ผสานด้วยความหรูหราระดับ	 First	
Class	 เช่น	 แผงคอนโซลหน้าดีไซน์
ต่อเน่ือง,	 ชุดหน้าปัดแบบ	 Super	 
Vision	 พร้อมหน้าจอ	 MID	 –	 Multi- 
Information	 Display	 สำาหรับแสดง 
ข้อมูลการขับข่ี,	 ระบบปรับอากาศ
อตัโนมตั,ิ	เบาะหนา้โอบกระชบัอารมณ์
สปอร์ตแบบ	Bolster	Seat	พร้อมระบบ
ปรับไฟฟ้า	 6	 ทิศทางฝั่งคนขับ	 ส่วน
เบาะหลังน่ังสบายด้วยพนักพิงศีรษะ
รับกับสรีระ	พร้อมที่วางแขนในตัว	และ
การปรับระดับเบาะแยกอิสระได้แบบ	
40:60	 อีกทั้งคู่หน้าและหลังนั้นยังมา
กับวัสดุหุ้มกึ่งหนังแท้สีน้ำาตาลเข้มแบบ	
Charcoal	Brown
	 ในส่วนของระบบความบันเทิงนั้น	
เต็มรูปแบบด้วย	ISUZU	Entertainment	
System	 กับการจัดวางระบบเสียงแบบ	
Surround	 Sound	 รอบทิศทาง	 ด้วย
ลำาโพง	 8	 ลำาโพงรอบทิศทาง	 พิเศษ 
ลำาโพงคู่หน้าขนาด	6x9	นิ้ว	พร้อมช่อง

ตอ่	USB	ทีเ่ชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งหลากหลาย	
เชน่	iPod,	iPhone,	Smart	Phone,	MP3	
และ	Flash	Drive	ตลอดจนระบบเพื่อน
นำาทางอัจฉริยะ	 i-GENii	 พร้อมระบบ
นำาทางการจราจรแบบ	Real-Time	โดย
ฟังกช์นัทัง้หมดสามารถควบคมุไดอ้ย่าง
ง่ายดายผ่านหน้าจอขนาด	7	นิ้ว	ความ
ละเอียดสูงระดับ	1.15	ล้านพิกเซล
	 และรางวัล	BEST	PICKUP	4WD	
UNDER	3,200	C.C.	คงไม่ได้มาง่ายๆ	
หากไร้ซึ่งหัวใจหลักสำาคัญ	 อย่าง	 ขุม
พลัง	ISUZU	Ddi	VGS	Turbo	พิกัด	3.0	
ลิตร	แบบ	4	สูบ	16	วาล์ว	ที่มาพร้อม
เทอร์โบแปรผัน	 ให้กำาลังสูงสุดที่	 177	
แรงม้า	 พร้อมแรงบิดสูงต่อเน่ืองแบบ	
High	Flat-Torque	ที่	380	นิวตัน-เมตร	
ตั้งแต่	 1,800-2,800	 รอบต่อนาที	 ส่ง
กำาลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ	 5	 สปีดแบบ	
REV	 TRONIC	 ที่ถ่ายทอดพละกำาลัง
ได้อย่างนุ่มนวล	 และต่อเนื่อง	 สัมผัส
ได้ถึงความทรงพลังในแบบฉบับรถ

PICKUP 4WD UNDER 3,200 C.C.
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ออฟโรดด้วยพละกำาลังท้ังแรงม้าและ
แรงบิดรอบต่ำา	 ซึ่งช่วยทำาให้ผ่านการ
ทดสอบในสถานีอัตราเร่ง	 และการ
ทดสอบแรงบิด	 ได้อย่างน่าประทับใจ 
		 ทั้งยังมี	Handling	ที่ยอดเยี่ยมจาก
ระบบพวงมาลัย	 แร็ค	 แอนด์	 พิเนี่ยน	
พรอ้มเพาเวอร์แปรผนั	ทีช่ว่ยใหส้ามารถ
ควบคุมได้อย่างมั่นใจ	 ด้วยการแปรผัน
ใหม้นี้ำาหนกัเบาในชว่งความเรว็ต่ำา	เพือ่ 
ให้ เกิดความคล่องตัวสูงสุดในการ
ควบคุม	 ซึ่งในทันทีเมื่อใช้ความเร็วเพ่ิม
ขึ้น	 น้ำาหนักพวงมาลัยจะปรับหน่วงให้

หนืดข้ึนอีกระดับ	 ช่วยเพิ่มความมั่นใจ
ในขณะขับข่ีด้วยความเร็ว	 ทั้งยังช่วย
ให้ผ่านสถานีทดสอบได้อย่างสบายๆ	
เช่นกัน	
	 และอีกหนึ่งส่วนของความม่ันใจ
ใน	 Handling	 คือสิ่งที่เรียกว่าระบบ
ช่วงล่างใหม่	 ที่ออกแบบพิเศษซ่ึงเรียก
ว่า	 i-Grip	 ช่วยให้ทุกส่วนทำางานร่วม
กันเป็นหนึ่งเดียว	 ด้วยการออกแบบให้
ความกว้างช่วงล้อคู่หน้า-หลังกว้างขึ้น	
และขยายฐานล้อให้ยาวขึ้น	 เพื่อให้รับ
กับตัวรถอย่างสมดุล	 ตลอดจนการวาง

ตำาแหนง่เครือ่งยนตใ์หมแ่บบ	Semi-Mid 
Ship	 	 โดยให้เยื้องเพลาหน้า	 เพื่อการ 
กระจายน้ำาหนักที่ได้สัดส่วน	 บนพื้น
ฐานช่วงล่างแบบอิสระ	 ปีกนก	 2	 ชั้น	
พร้อมคอยล์สปริงด้านหน้า	 และด้าน
หลังแบบแหนบยาวพิเศษ	 Long	 Span	
และทั้ งหมดคือ	 ส่วนผสมที่ทำ า ให้ 	 
V-CROSS	สามารถมอบสัมผสัการขบัขี่
ทีม่ัน่ใจไดอ้ยา่งเตม็เปีย่มดว้ยมาตรฐาน
การยดึเกาะ	การทรงตวั	และเสถยีรภาพ
ที่มั่นคงสูงสุด
	 และทีส่ำาคญักค็อื	ความสามารถอกี

ด้านของเหรียญ	ที่	V-CROSS	สามารถ
เปลี่ยนอิริยาบถเดิมๆ	 กับการใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน	 มาเป็นสปอร์ตออฟโรด 
จอมลุยได้ง่ายๆ	 ด้วยระบบ	 Terrain	
Command	 สวิตช์ควบคุมระบบขับ
เคลื่อนจาก	2H	หรือ	2	ล้อหลัง	มาเป็น
แบบ	4H	ขับเคลื่อน	4	ล้อ	ความเร็วสูง	
ได้ง่ายๆ	 แบบ	 Shift-on-the-Fly	 ด้วย
ความเร็วไม่เกิน	 100	 กม./ชม.	 รวมถึง
ระบบการขับเคลื่อน	 4L	 ขับเคลื่อน	 4	
ล้อที่ต้องการใช้แรงบิดมากที่สุดในการ
ตะลุยฝ่าอุปสรรค	เพื่อให้สามารถลุยได้
อย่างมั่นใจกับชีวิตสไตล์ออฟโรด	 ที่ทำา 
ได้อย่างมั่นใจ	 ด้วยความสูงใต้ท้องรถ 
ที่เอื้ออำานวยไว้ถึง	235	มม.	
	 ท้ายสุดแห่งความสมบูรณ์แบบ	 
คือ	ระบบความปลอดภัยที่	V-CROSS	
มีให้ทั้ง	 Active	 Safety	 และ	 Passive	
Safety	โดย	Active	Safety	จะประกอบ
ไปด้วย	 ระบบเบรกสมบูรณ์แบบ	 กับ
หม้อลมเบรกใหญ่ขึ้นเป็น	 10.5	 นิ้ว	
พร้อม	Tied-Bar	ที่ช่วยให้เกิดการตอบ

กัน	ส่วนระบบ	Passive	Safety	นั้น	จะ
ประกอบด้วยโครงสร้างตัวถังนิรภัยทำา
จากเหล็กกล้า	 High	 Tensile	 Strength	
Steel,	 ถุงลมนิรภัยคู่หน้าแบบ	 Dual	 
SRS	 Airbags	 ทำางานร่วมกับเข็มขัด
นริภยัแบบดงึกลบัอตัโนมตั	ิปดิทา้ยดว้ย 
แกนพวงมาลัย	 และแป้นเบรกแบบยุบ
ตวัได	้ตดิตัง้มาใหเ้ป็นอปุกรณม์าตรฐาน	
เพื่อยกระดับความปลอดภัยขึ้นอีกขีด
ขั้น
	 และด้วยความครบเครื่องและครบ
ครันถึงข้ันสมบูรณ์แบบน้ีเอง	 ที่ทำาให้
คณะกรรมการการทดสอบ	 Thailand	
Car	 of	 The	 Year	 2014	 ตัดสินใจ
ลงมติเอกฉันท์มอบคะแนนสูงสุดใน
การทดสอบ	 พร้อมด้วยรางวัล	 BEST	
PICKUP	 4WD	 UNDER	 3,200	 C.C.	
ให้กับ	ISUZU	D-MAX	V-CROSS	ด้วย
ความเหมาะสม

สนองท่ีดข้ึีน	อกีทัง้ยงัอัพเกรดดสิกเ์บรก
หน้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น	 300	 มม.	
ทำางานรว่มกบัคาลเิปอรแ์บบลกูสบูคู	่ใน
ขณะทีต่วัชว่ยสำาคญัยงัคงติดตัง้มาอยา่ง
ครบครัน	 กับระบบ	 ABS	 ป้องกันล้อ
ล็อกแบบ	4	Channel	4	Sensor,	ระบบ
กระจายแรงเบรก	EBD,	ระบบเสริมแรง
เบรก	BA	และระบบ	G-Sensor	ที่ช่วย
เสริมการทำางานของระบบ	 ABS	 ให้มี
ประสทิธภิาพขึน้	อกีทัง้ยงัมรีะบบ	ESC		– 
Electronic	Stability	Control	และระบบ	
TCS	 –	 Traction	 Control	 System	
สำาหรับเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของการ
ทรงตัว	 และช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีใน
สถานการณ์การขับขี่ที่ขาดเสถียรภาพ	
นอกจากน้ีกย็งัมกีลอ้งมองหลงั,	ไฟหน้า
โปรเจ็กเตอร์,	ไฟท้าย	LED,	ระบบล็อก
ประตูอัตโนมัติ	Auto	Door	Lock	ซึ่งจะ
ทำางานเมื่อมีความเร็วมากกว่า	 20-25	
กม./ชม.	และระบบป้องกันกระจกหนีบ
ฝั่งคนขับ	Window	Jam	Protection	ใน
ส่วนของระบบ	Active	Safety	ด้วยเช่น
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	 ยนตรกรรมอเนกประสงค์	 PPV	 
จากค่าย	 ISUZU	ยังคงรักษามาตรฐาน
ความยอดเยี่ยมมาโดยตลอด	 และ	
MU-X	 คือ	 ยนตรกรรมท่ีสืบทอดความ
ยอดเยี่ยม	ด้วยเรือนร่างใหม่เอี่ยมที่มา
พรอ้มความภมูฐิานเหนอืระดบั	สะทอ้น
ความสง่างาม	 ภายใต้การออกแบบ
ตามหลักอากาศพลศาสตร์	 จนได้ค่า
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศ	 (Cd.)	
เพียง	0.4	ซึ่งดีที่สุดในรถระดับเดียวกัน	
ปูพรมด้วยความโดดเด่นภายนอก	 

IS
UZ

U
MU

-X
 3.

0 2
W

D
“นี่คือเรื่องราวของ	 ISUZU	 MU-X	 ที่พกพาเอกสิทธิ์แห่งความ	
“เหนือระดับ”	 อย่างครบเครื่อง	 และด้วยความสมบูรณ์แบบน้ีเอง	 
ที่ทำาให้	ISUZU	MU-X	สามารถคว้ารางวัล	BEST	PPV	2WD	ในงาน
ประกวดรถยอดเยี่ยม	Thailand	Car	of	The	Year	2014	ไปครอง”

ต้ังแต่	 ด้านหน้าที่มากับดีไซน์ทูโทน	
เสริมความโดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบ	
Projector	ออกแบบใหร้บักบักระจงัหนา้
แบบ	 3-Dimension	 ตลอดจนการเพิ่ม
ความสะดุดตาด้วยไฟ	 Super	 Daylight	
แบบ	 LED	 ที่เติมเต็มอารมณ์ความ
หรูหรา	และปลอดภัยสไตล์ยุโรป	
	 ด้านหลังยังคงให้อารมณ์ที่ดูหรู
หรา	และเฉียบล้ำาด้วยแนวเส้นต่อเนื่อง	 
ที่รับกับแนวโครเมียม	 ไฟท้ายแบบ	
ARC-Dimension	 ที่โดดเด่น	 ติดตั้ง

กล้องมองหลังแบบ	 Built-in	 มาให้
อย่างเรียบร้อย	เสริมความสปอร์ตด้วย 
สปอยเลอร์หลัง,	 เสาอากาศ	 Dual	 
Antenna	 แบบ	 Shark	 Fin	 ส่วนด้าน 
บนเพ่ิมความอเนกประสงค์ด้วย	 Roof	
Rail	 ที่ออกแบบมาพร้อมตัวรถ	 และ	
สามารถปรับเปลี่ยนตำาแหน่งยึดของ	
Roof	Rack	ได้อย่างอิสระตามต้องการ		
ปิดท้ายด้วยการติดตั้งล้ออัลลอยขนาด	
17	นิ้ว	มาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน	
	 ภายในห้องโดยสารเน้นความ
หรูหราสไตล์ยุโรป	 พิถีพิถันทั้งในการ
เลือกใช้วัสดุ	 รวมถึงการใช้สีแบบทูโทน
ที่สวยงาม	 มาพร้อมอรรถประโยชน์ใน 
การใช้งานตามศาสตร์การออกแบบ	
ISUZU	 UNIVERSAL	 DESIGN	 ที่ให้

ผู้ใช้รถเป็นศูนย์กลาง	 ด้วยการจัดวาง
ตำาแหน่งทีน่ั่ง	และอปุกรณต์า่งๆ	ภายใน
รถให้เข้ากับทุกสรีระ	พร้อมด้วยการติด
ตั้งฟังก์ชันการใช้งานมาอย่างครบครัน 
เช่น	 เบาะนั่งกึ่งหนังแท้	 โดยฝั่งคนขับที่
ปรับไฟฟ้าได้	 6	 ทิศทาง,	 แผงคอนโซล 
หน้าดีไซน์ต่อเนื่อง	 เสริมความสง่าด้วย 
ลายไมแ้บบ	Nature	Touch	หนา้ปดัแบบ
สปอร์ตที่โดดเด่นด้วยไฟเรืองแสงสีขาว	
ตลอดจนความสะดวกสบายด้วยสมารท์ 
มัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัย	 ทั้งยังเหนือ
ระดับไปกับระบบความบันเทิงสมบูรณ์
แบบ	 ISUZU	MEDIA	SOLUTIONS	ที่
ประกอบด้วยเครื่องเล่น	 DVD	 หน้าจอ
แบบสัมผัสขนาด	 7	 นิ้ว	 พร้อมระบบ
นำาทาง	 i-Genii	 ส่วนด้านบนเพดานติด

ตั้งหน้าจอแบบ	 Built-in	 ขนาด	 10.5	
นิ้ว	พร้อมระบบเสียง	Surround	Sound	
ลำาโพง	8	ทศิทาง	ตอ่เนือ่งดว้ยระบบปรบั 
ความเย็น	 Automatic	 Air	 Cooler	 ที่
ให้ความเย็นทั่วถึงผ่านช่องแอร์ท้ัง	 3	
ตอน	 พร้อมปุ่มควบคุมแยกตอนหน้า-
หลัง	 ปิดท้ายด้วยการเติมเต็มความ
อเนกประสงคใ์หส้มบรูณแ์บบดว้ยระบบ 
ปรับ-พับเบาะแบบ	 One	 Action	 ที่
สามารถปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่ชส้อยภายใน 
ได้อย่างอิสระและหลากหลายเพียง
สัมผัสจังหวะเดียว		
	 และความสมบูรณ์แบบ	 โดดเด่น
ในองค์ประกอบทางกายภาพ	 คงไม่
สามารถครองใจคณะกรรมการการ
ทดสอบรถยอดเยี่ยมปี	 2014	 ได้	 หาก

PPV 2WD
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ไรซ้ึง่สมรรถนะอนัยอดเยีย่มในการผา่น
สถานีทดสอบ	 โดยสมรรถนะที่ว่านี้เกิด
ขึ้นจากเครื่องยนต์	 ISUZU	 Ddi	 Super	
Commonrail	 EURO4	 พัฒนาล่าสุด	
พร้อมเทอร์โบแปรผัน	VGS	Turbo	ใหม่
ล่าสุดแบบ	Zero	Gap	ที่ออกแบบให้ลด
ช่องว่างระหว่างใบพัด	 กับเสื้อเทอร์โบ	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอัดอากาศ
เข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้ดียิ่งขึ้น	 ซ่ึงผลลัพธ์
ที่ได้ก็คือ	นอกจากความเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมด้วยมาตรฐาน	EURO	4	แล้ว	
MU-X	 ยังสามารถตอบสนองได้อย่าง

ดีเย่ียมในทุกรอบความเร็วด้วยพละกำา
ลังจากเครื่องยนต์	3.0	ได้แรงม้าถึง	177	
แรงมา้	ที	่3,600	รอบตอ่นาท	ีพรอ้มแรง
บิดสูงสุดต่อเนื่องที่	 380	 นิวตัน-เมตร	
ที่รอบต่ำาเพียง	 1,800-2,800	 รอบต่อ
นาที	 ส่งต่อกำาลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ	 5	 
สปีด	แบบ	Rev	Tronic	สามารถถ่ายทอด
กำาลังได้อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งยังมากับ 
ระบบ	Safety	Mode	เพื่อป้องกันระบบ
ส่งกำาลังเสียหาย	และระบบ	Lock	Up-
Torque	 Converter	 ที่สามารถเพิ่มการ
ส่งถ่ายกำาลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ		

ตั้งแต่ความเร็วต่ำา	 ซึ่งส่ิงนี้คือ	 เคล็ดลับ
ความสำาเร็จ	 และเซอร์ไพรส์ที่	 MU-X	 
นำาเสนอคณะกรรมการผ่านสถานี
ทดสอบอัตราเร่ง	 และสถานีทดสอบ
แรงบิดในการไต่ขึ้นเนินชัน	 พร้อม 
น้ำาหนักตัวถังเกือบ	2	ตัน	และน้ำาหนัก
คณะกรรมการแบบเตม็ทกุทีน่ัง่ไดอ้ยา่ง
สบายๆ	
	 และที่สำาคัญ	 MU-X	 ยังหยิบยื่น
เซอร์ไพรส์ให้กับคณะกรรมการอีกครั้ง
ในสถานีทดสอบ	Handling		ด้วยระบบ 
ช่วงล่างที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ	 โดย 

พัฒนาขึ้นจากแนวคิด	 2	 ด้าน	 คือ	
Linear	 Handling	 ที่ต้องการให้เกิด 
เสถียรภาพการทรงตัว	 และการบังคับ 
ควบคุมแม่นยำาที่สุด	 เกาะถนนที่สุด	 
และทรงตัวดีที่สุด	 ผสมผสานกับแนว 
คิด	 Flat	 Riding	 ซึ่งจะไปเน้นประสิทธิ 
ภาพในการรบัแรงสะเทอืน	และใหค้วาม
นุ่มนวลสูงสุดกับการโดยสาร			
	 โดยระบบช่วงล่างของ	 MU-X	 นั้น	
ประกอบด้วยคอยล์สปริงทั้ง	 4	 ล้อ	
พรอ้มช่วงลา่งดา้นหนา้อิสระแบบปกีนก	
2	 ชั้น	 คอยส์สปริงพร้อมเหล็กกันโครง	
และด้านหลังใหม่แบบ	 5-Link	 พร้อม
เหล็กกันโคลงขนาดใหญ่	 และเสริม
เสถียรภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยล้ออัลลอย
ขนาด	17	นิ้ว	ซึ่งผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี
แบบ	 Ultra-Light	 ที่มีน้ำาหนักเบา	 เพ่ือ
ลดภาระของช่วงล่าง	 ลดแรงสะเทือน	
และเสริมความน่ิมนวลให้ทุกการขับ
เคลื่อนได้ดียิ่งขึ้นอีกระดับ	และที่สำาคัญ
กค็อื	การลดภาระน้ำาหนกัสว่นเกนินัน้จะ
กลายเป็นอีกประเด็นสำาคัญที่ส่งเสริม
สมรรถนะการประหยัดน้ำามันอันเลื่อง
ชือ่ของ	ISUZU	ไดอ้ยา่งดอีกีดว้ยเชน่กนั
	 ความสมบูรณ์แบบของ	 ISUZU 
MU-X	 ยั ง ไม่จบลงแค่นั้น 	 เพราะ
สมรรถนะท่ีเพ่ิมข้ึนน้ัน	 คือ	 ข้อบังคับ
ตายตัวที่ทำ า ให้ 	 MU-X	 ได้ รับการ 
อัพเกรดระบบความปลอดภัยใหม่	เพื่อ
ยกระดับความมั่นใจในการขับขี่	 เช่น	
ระบบดสิกเ์บรกแบบมคีรบีระบายความ

รอ้นทัง้	4	ลอ้	พรอ้มตวัชว่ยสำาคญัอยา่ง
ระบบ	 ABS	 ป้องกันล้อล็อก,	 ระบบ	 
Dual 	 G-Sensor	 สำาหรับควบคุม
การทำางานของระบบ	 ABS	 อย่างมี
ประสิทธิภาพ		ทั้งยังมีระบบ	EBD	ทำา
หน้าที่กระจายแรงเบรก	 ร่วมกับระบบ
เสริมแรงเบรก	BA	ในการเพิ่มแรงเบรก
ดันน้ำามันเบรกโดยอัตโนมัติ	 ในกรณี
เบรกฉุกเฉินเพ่ือลดระยะทางเบรกให้ 
สัน้ลง		นอกจากนีย้งัเพิม่ความปลอดภยั
ยิง่ข้ึนด้วยระบบควบคุมการทรงตวั	ESC	
และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี	TCS	เพื่อ
ปอ้งกนัการล่ืนไถลขณะออกตวัตดิตัง้มา
ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน	
	 และด้วยความ	 ”ครบครัน	 และคุ้ม
ค่า”	ของ	ISUZU	MU-X	ในทุกๆ	ด้านที่
กล่าวมา	 คือ	 สิ่งที่ทำาให้คณะกรรมการ
ตัดสิน	Thailand	Car	of	The	Year	2014	
ลงมติเป็นเอกฉันท์ที่จะมอบรางวัล	 
Best	PPV	2WD	ให้กับ	 ISUZU	MU-X	
ในฐานะยนตรกรรมอเนกประสงค์ที่	
“เหนือระดับ”	อย่างแท้จริง
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IS
UZ

U
“ขอเชิญค้นหาคำาตอบกันได้เลย	 ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำาให้คณะกรรมการต่างยอมรับในความเหมาะสมของ	
ISUZU	D-MAX	เครื่องยนต์	2.5	ลิตร	ที่มีต่อรางวัล	BEST	PICKUP	2WD	UNDER	2,500	C.C.”

D-
MA

X 2
.5

	 แม้รุ่นเครื่องยนต์	2.5	ลิตร	จะเน้น
การใช้งานเป็นหลัก	 แต่ความโดดเด่น
ในงานดีไซน์ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งส่ิงที่	
ISUZU	 ให้ความสำาคัญ	 จากการติดตั้ง
ชุดไฟหน้าท่ีสะดุดตาแบบ	 Free-Form	
เพือ่นำาเสนอความเฉยีบคม	ปราดเปรยีว	
ของงานดไีซนแ์บบ	Katana	Line	อนัเปน็
เอกลักษณ์เฉพาะตัว	 ผสมผสานด้วย

ความแขง็แกรง่จากงานออกแบบในดา้น
ข้าง	 พร้อมด้วยกระบะท้ายขนาดใหญ่
ที่พร้อมลุยงานบรรทุกทุกรูปแบบ	 เพื่อ
ให้สมกับความเป็นผู้นำาเรื่องรถเพื่อการ
พาณิชย์	
	 ขณะที่ภายในห้องโดยสารนั้น	 ยัง
คงออกแบบด้วยแนวคิด	 Universal	
Design	 เน้นให้ผู้ใช้รถเป็นจุดศูนย์กลาง	

ด้วยการจัดวางตำาแหน่งเบาะนั่ง	 และ
อุปกรณ์ต่างๆ	ให้ใช้งานได้อย่างสะดวก	
นอกจากเน้นการใช้งานแล้ว	 ภายใน
ห้องโดยสารยังมากับความหรูหรา	และ
ความสะดวกสบาย	 ด้วยช่องใส่ของ
มากมายในตำาแหน่งต่างๆ	 ตลอดจน
เพิ่มความสะดวกในการใช้งานโดยการ
ติดตั้งกระจกไฟฟ้ามาให้เป็นอุปกรณ์
มาตรฐานอีกด้วย
	 นอกเหนอืจากเรือ่งดงักลา่ว	ISUZU	
D-MAX	 2.5	 ยังมากับความโดดเด่น
สำาคัญอันเป็นไฮไลต์ของเครื่องยนต์
บล็อก	2.5	ลิตรอีกด้วย	ซึ่งนั่นก็คือเรื่อง
ความ	“ประหยัด”	กับขุมพลัง	2.5	ลิตร	
Isuzu	Ddi	Super	Commonrail	เวอร์ชั่น
ล่าสุด	ที่ผ่านมาตรฐาน	Euro	4	และยัง
คงรักษามาตรฐานประสิทธิภาพความ

ประหยัดน้ำามนัสงูสดุ	ทัง้ยงัใหพ้ละกำาลงั
ทีด่เียีย่ม	ดว้ยเทคโนโลยเีทอรโ์บแปรผนั	
VGS	Turbo	แบบ	Zero	Gap	ตลอดจน	
EGR	Valve	ที่มี	IC	ชิปประมวลผลการ
ทำางานด้วยไฟฟ้า	 ติดตั้งมาให้เป็นครั้ง
แรกของวงการรถปิกอัพเมืองไทย	 รวม
ถึงหัวฉีดจ่ายเชื้อเพลิงความละเอียด
สูงแบบ	 8	 รู	 ซึ่งฉีดจ่ายเชื้อเพลิงได้
เป็นละอองฝอยมากข้ึน	 ปิดท้ายด้วย 
อินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่	 สำาหรับ 
ทำาหน้าที่ระบายความร้อน
	 และผลลัพธ์จากเทคโนโลยีอัน
โดดเด่นนี้เอง	 ที่ทำาให้เครื่องยนต์	 2.5	
ลิตรของ	 ISUZU	 สามารถทำากำาลังได้
ถึง	136	แรงม้า	ที่	3,600	รอบต่อนาที	
พร้อมแรงบิดสูงแบบ	High	Flat-Torque	
ถึง	 320	 นิวตัน-เมตร	 ที่รอบต่ำาเพียง	

1,800-2,800	 รอบต่อนาที	 โดยมีชุด
เกียร์ธรรมดา	5	สปีดแบบ	Sport	Shift	
ที่ออกแบบมาให้มีช่วงชักสั้น	 กระชับ	
สามารถเข้าเกียร์ได้ง่าย	 ทำาให้	 ISUZU	
D-MAX	 เครื่องยนต์	 2.5	 ถ่ายทอดได้
อย่างเต็มกำาลังประสิทธิภาพ	ตลอดจน
รักษามาตรฐานการประหยัดเข้ือเพลิง
ได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะเดียวกัน	
	 และทัง้หมดนีเ้อง	คอืเหตผุลทีท่ำาให้
รางวัล	BEST	PICKUP	2WD	UNDER	
2,500	C.C.	ของงาน	Thailand	Car	of	
The	 Year	 2014	 ตกเป็นของ	 ISUZU	 
D-MAX	 2.5	 ไปโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ	
ทั้งสิ้น

PICKUP 2WD UNDER 2,500 C.C.



15Supplement ISUZU14

INSIGHT TECHNOLOGY

INSIGHT TECHNOLOGY

ISUZU

นี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะทำาให้	 ISUZU	 ยกระดับสมรรถนะ 
ยนตรกรรมไดอ้ยา่งเตม็ขีดข้ัน	ด้วยเทคโนโลยีอัจฉรยิะดุจอากาศยาน	
กับระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ	 “อีซูซุอินไซท์”	 ที่ติดต้ังมาพร้อมรถ
ปิกอัพ	อีซูซุ	ดีแมคซ์ทุกรุ่นทุกคัน		เพื่อเป็นมาตรฐานใหม่แห่งวงการ
รถยนต์เมืองไทย	ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการขับขี่ที่ดีขึ้น	ประหยัด
น้ำามันขึ้น	และปลอดภัยขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 เทคโนโลยีอัจฉริยะดุจอากาศยาน	
“อี ซู ซุ อิ น ไซท์ ” 	 ในรถปิ กอัพอี ซู ซุ 	 
ดีแมคซ์	 รุ่นใหม่หมด!	 มากับความ
สามารถในการบันทึกพฤติกรรมการ
ขบัข่ีของผูใ้ชร้ถประดจุสมองกลอัจฉรยิะ
แห่งเทคโนโลยีอากาศยาน	 ซึ่งจะนำาไป
วิเคราะห์พฤติกรรมการขับ	 และสรุป
เป็นรายงานการขับขี่แบบรายบุคคล
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	 	 ซ่ึงระบบนี้จะ

ทำาการบันทึกพฤติกรรมการขับขี่ทันที
เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลสำาหรับการ
ประเมินผลต้ังแต่เริ่มสตาร์ทรถครั้งแรก	
และจะบันทึกข้อมูลต่อไปเรื่อยๆ	 ซึ่ง
จะสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันทีเม่ือ
นำารถเข้าตรวจเช็กตามระยะที่ศูนย์
บริการอีซูซุทั่วประเทศ	 อีกทั้งอีซูซุ 
ยังได้จัดเตรียมที่ปรึกษางานบริการไว้
คอยประสานงานให้คำาแนะนำา	 เพ่ือให้
ผู้ใช้รถนำาไปพัฒนาทักษะการขับขี่ของ
ตนเองให้ประหยัดน้ำามันและปลอดภัย
ได้ยิ่งขึ้นอีกด้วย
	 การทำางานของเทคโนโลยี	 “อีซูซุ 
อินไซท์”	 นี้	 จะวิเคราะห์การขับขี่โดย
อาศัยปัจจัยที่ มีผลต่อการขับขี่ ให้
ประหยัดน้ำามัน	 และปลอดภัยใน	 5	
ดา้น	ไดแ้ก	่ความเรว็และอตัราสิน้เปลอืง

น้ำามันเชื้อเพลิง,	ช่วงรอบเดินเบา,	รอบ
เครื่องยนต์,	 อัตราการใช้เบรก	 และ
สุดท้ายคือการเหยียบคันเร่ง	 เพื่อที่จะ
ทำาให้ผู้ขับขี่ได้ทราบถึงพฤติกรรมการ
ขับของตนเองในสภาพการใช้งานจริง	
พร้อมทั้งยังมีการให้คำาแนะนำาเพื่อให้
ผู้ขับข่ีสามารถพัฒนาการขับรถของตน
เองให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 ประหยัด
น้ำามันมากข้ึน	 และปลอดภัยย่ิงข้ึนอีก
ด้วย	

	 ซึ่งด้วยเทคโนโลยี	 “อีซูซุอินไซท์”	
ตลอดจนความใสใ่จในบรกิารเหลา่นีเ้อง	
คือ	 สิ่งที่ทำาให้คณะกรรมการ	 Thailand	
Car	of	The	Year	2014	ตดัสนิใจทีจ่ะมอบ 
รางวัลพิเศษ	BEST	HI-TECHNOLOGY	
ให้กับเทคโนโลยีใหม่อย่าง	 ISUZU	
INSIGHT	TECHNOLOGY	เพื่อที่จะได้
นำามาพัฒนาให้กลายเป็นเทคโนโลยีที่
สำาคัญในอนาคตต่อไปนั่นเอง

HI-TECHNOLOGY
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หลากหลายเส้นทาง	 หลากหลายภูมิภาค	 และภูมิประเทศ	 ท้ังในประเทศไทย	 และประเทศเพื่อนบ้าน	 คือ	 
บทพิสูจน์ประวัติศาสตร์ความ	“ประหยัด”	ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งถ้ายังจำากันได้	กับการเดินทางที่
ผ่านๆ	มา	ISUZU	D-MAX	หลากหลายรุ่น	จนมาถึง	“ออล-นิว	อีซูซุ	ดีแมคซ์”	ซึ่งสามารถสร้างความ
ฮือฮาไม่แพ้กัน

ISUZU D-MAX

	 การโชวค์วามประหยดัน้ำามนัอัจฉรยิะของ	All-New	ISUZU	D-MAX	ทีแ่ดนมงักร
ในปี	2012	กับคาราวาน	“อีซูซุอินไซท์	น้ำามันถังเดียว	เที่ยวจีน	3	มณฑล	ยูนนาน-
กุ้ยโจว-เสฉวน	1,230	กม.”	โดยผู้ใช้รถอีซูซุตัวจริง	8	คัน	ครบรุ่น	ครบเครื่องยนต์	
ครบระบบขับเคลื่อน	 และผลสรุปของความประหยัดนั้น	 เครื่องยนต์	 2,500	 ซี.ซี.
สามารถทำาความประหยัดเฉลี่ยถึง	24.61	กม./ลิตร	โดยรายละเอียดรถแต่ละรุ่นมี
ดังนี้

1.	ออล-นิว	อีซูซุ	ดีแมคซ์	 ไฮแลนเดอร์	4	ประตู		 เกียร์ออโตเมติก	 ทำ�สถิต	ิ 23.28	กม./ลิตร

2.	ออล-นิว	อีซูซุ	ดีแมคซ์	 ไฮแลนเดอร์	2	ประตู		 เกียร์ธรรมด�	 ทำ�สถิต	ิ 25.04	กม./ลิตร

3.	ออล-นิว	อีซูซุ	ดีแมคซ์	 สเปซแค็บ	 เกียร์ธรรมด�	 ทำ�สถิต	ิ 26.08	กม./ลิตร

4.	ออล-นิว	อีซูซุ	ดีแมคซ์	 สป�ร์ค	 เกียร์ธรรมด�	 ทำ�สถิต	ิ 24.03	กม./ลิตร

	 ล่าสุดในปี	2013	อีซูซุจัดกิจกรรมคาราวาน	“อีซูซุอินไซท์	น้ำามันถังเดียว	เที่ยว
สดุแหลมมลาย”ู		กบัเสน้ทางยาวสดุเสน้ทาง	กระบี	่-	ยะโฮรบ์าหร์	ูระยะทาง	1,312	
กม.	สรา้งประวัตศิาสตรค์รัง้ใหม่ของการใชน้้ำามันทกุหยดอยา่งคุ้มค่า	เพ่ือฝา่วิกฤติ
น้ำามนัแพงตามสภาพการใชง้านจรงิบนทอ้งถนนจาก	จ.กระบี	่ประเทศไทย	จดปลาย
แหลมมลายู	ที่เมืองยะโฮร์บาห์รู		ประเทศมาเลเซีย	โดยผู้ใช้รถอีซูซุตัวจริง	และรถ	
“ออล-นิว	อีซูซุ	ดีแมคซ์”	รวมทั้งสิ้น	8	คัน	ขับบนเส้นทางจริง	เปิดแอร์ตลอดเส้น
ทาง	 ด้วยความเร็วเฉลี่ย	 80-90	 กม./ชม.	 แบบเดียวกับการขับในชีวิตประจำาวัน	
และผลสรุปที่ออกมาก็คือ	ขุมพลัง	2,500	ซีซี	สามารถทำาอัตราประหยัดน้ำามันได้
ถึง	19.11	กม./ลิตร	เลยทีเดียว	

1.	ออล-นิว	อีซูซุ	ดีแมคซ์	 ไฮแลนเดอร์	4	ประตู		 เกียร์ออโตเมติก	 ทำ�สถิต	ิ 18.62	กม./ลติร

2.	ออล-นิว	อีซูซุ	ดีแมคซ์	 ไฮแลนเดอร์	2	ประตู		 เกียร์ธรรมด�	 ทำ�สถิต	ิ 19.38	กม./ลติร

3.	ออล-นิว	อีซูซุ	ดีแมคซ์	 สเปซแค็บ	 เกียร์ธรรมด�	 ทำ�สถิต	ิ 19.12	กม./ลติร

4.	ออล-นิว	อีซูซุ	ดีแมคซ์	 สป�ร์ค	 เกียร์ธรรมด�	 ทำ�สถิต	ิ 19.31	กม./ลติร

	 และด้วยวิทยาการอันล้ำาหน้าใน
เรื่องของความประหยัดที่	 ISUZU	 ให้
ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ	นี้เอง	คือ	
สิ่งที่ทำาให้ผู้บริโภคไว้วางใจ	 และเชื่อว่า 
ISUZU	 ประหยัดได้จริง	 การันตีด้วย
ตัวเลขอัตราความประหยัดกับการ
เดินทางในหลายทริป	 คือสิ่งที่ทำาให้
เครื่องยนต์	 2,500	 ซี.ซี.	 ของ	 ISUZU	
กลายเป็นตัวจริง	เสียงจริง	ที่เหมาะสม
กับรางวัล	 BEST	 FUEL	 ECONOMY	 
2,500	C.C.	ที่ได้รับไปอีกครั้งในปีนี้

FUEL ECONOMY 2,500 C.C.
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ความสำาเร็จของ	ISUZU	หลายต่อหลายครั้ง	คือ	สิ่งยืนยันและ
พิสูจน์ความยอดเย่ียมของตัวโปรดักต์ภายใต้แบรนด์	 ISUZU	
ได้อย่างดี	 จากการมาถึงเมืองไทยของ	 D-MAX	 ที่สร้าง
ปรากฏการณ์	 D-MAX	 Fever	 กันไปถึง	 2	 ครั้งด้วยกัน	 โดย
ปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในปี	2545	ที่สามารถ
กวาดยอดจำาหน่ายไปได้ถึง	 10,000	คันทันที	 หลังจากการเปิด
ตัวไปได้เพียง	10	วันเท่านั้น	และโมเดล	D-MAX	ก็ยังคงเดินหน้า
สร้างยอดจำาหน่ายอย่างไม่หยุดยั้ง

	 จนถึงคลื่นระลอกที่	2	ในอีก	10	ปี
ต่อมา	 กับการมาถึงของโฉมใหม่ล่าสุด	
All-New	ISUZU	D-MAX	ซึ่งทำาการเปิด
ตวัไปเมือ่	14	ตลุาคม	2555	ตามมาดว้ย
กระแสการตอบรบัอยา่งทว่มทน้กบัหนา้
ประวัตศิาสตรบ์ทใหม	่ของการเปิดตวัรถ
เมืองไทย	 ด้วยยอดจองถล่มทลายเป็น
จำานวนกว่า	15,000	คัน	ภายใน	3	วัน
แรก	 หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการ	
ตลอดจนถึงยอดจำาหน่ายท่ีทำาได้อย่าง
ต่อเน่ืองมาโดยตลอด	 สามารถคว้า
รางวัลในปีที่แล้วไปครองได้อีกเช่นกัน	
ด้วยยอดจำาหน่ายในปี	2555	ที่ทำาได้ถึง	
213,380	 คัน	 และสามารถคว้ารางวัล
พเิศษ	THE	MOST	POPULAR	PICKUP	
WITH	 OVER	 200,000-unit	 SALES	 
IN	1	YEAR	ไปครองได้สำาเร็จ
	 จนกระทั่งในปีน้ี	 ISUZU	 ยังคง
สามารถจับจองรางวัลพิเศษในงาน	
Thailand	Car	of	The	Year	2014	เอา
ไว้ได้อีกครั้ง	จากการสร้างปรากฏการณ์
ยอดจอง	 ISUZU	 MU-X	 แบบถล่ม
ทลายสวนกระแส	 ภายในระยะเวลา
เพียง	 10	 วันที่กวาดยอดจองไปได้รวม
แล้วกว่า	 5,000	 คัน	 เรียกว่า	 แรงไม่
หยุดตั้งแต่ก่อนเปิดตัวครั้งแรกในโลก
ที่ประเทศไทยเม่ือวันที่	 31	 ตุลาคม		
และเปิดจำาหน่ายอย่างเป็นทางการท่ัว
ประเทศตัง้แตวั่นที	่6	พฤศจิกายนท่ีผา่น
มา
	 โดยเหตุผลของความสำาเร็จที่ว่า
นั้นเกิดขึ้นจากความสมบูรณ์แบบของ	
MU-X	 ที่หรูหราสง่างาม	 โฉบเฉ่ียว 
ทันสมัย	 สมรรถนะการขับข่ีที่เหนือชั้น		
พร้อมความอเนกประสงค์ที่สามารถ
ตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถ
รุ่นใหม่ได้อย่างครบถ้วน	 และสามารถ
มั่นใจได้ว่ารถ	 ISUZU	 MU-X	 จะเป็น
รถสัญชาติไทยอีกรุ่นที่จะสามารถไป
สร้างชื่อเสียงในตลาดรถยนต์โลกตาม 
รอยรถปิกอัพ	 ISUZU	 D-MAX	 ได้ 
อย่างแน่นอน”				

POPULAR PPV WITH OVER 5,000 UNIT SALES IN 10 DAY
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