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Best SUV Under 2,500 C.C. Petrol

NISSAN X-TRAIL 2.5 4WD

สำ�หรับคว�มลงตัวรถ SUV Under 2,500 C.C. ในปีนี้คงต้องยกคว�มเป็นสุดยอดให้กับ NISSAN  
X-TRAIL 2.5 4WD ที่ได้รับก�รปรับแต่งให้มีคว�มลงตัว ไม่ว่�จะเป็นรูปลักษณ์ภ�ยนอกที่ดูโฉบเฉี่ยว  
ปร�ดเปรยีวม�กยิง่ขึน้ และก�รเตมิเตม็คว�มสะดวกสบ�ยทีย่กระดับม�ตรฐ�นใหมใ่นกลุม่รถยนตอ์เนกประสงค์
อย่�งแท้จริง ซึ่งคงไม่มีใครกล้�เถียงว่� นี่คือสุดยอดรถ SUV ในปีนี้

เหนือทุกรายละเอียด
	 ในด้านการออกแบบเน้นความโดดเด่นต้ังแต่ภายนอก	
ตั้งแต่กระจังหน้าที่มีเอกลักษณ์รูปตัว	V	ที่มาพร้อมกับความ
หรูหราแบบโครเมียม	ไฟหน้าแบบ 	LED	Projector	ให้ความ
รูสึ้กโฉบเฉีย่วแอบดูสปอรต์	มนัมาพรอ้มไฟ	Daytime	Running	 
Light	 ทรวดทรงบูมเมอแรง	 หลังคาซันรูฟแบบ	 Panoramic	
พรอ้มระบบเปดิ-ปิดแบบวนัทชั	ประตทูา้ยเปิด-ปดิ	อตัโนมตั	ิ
พร้อมระบบป้องกันการหนีบ	 ล้ออัลลอยใหม่สไตล์สปอร์ต	
ขนาด	18	นิ้ว	ยาง	225/60R18	
	 หอ้งโดยสารภายในไดร้บัการออกแบบใหมห่มด	ฐานลอ้
ถกูขยายขนาดเพือ่เพิม่พืน้ทีใ่นหอ้งโดยสาร		โดยนบัเปน็ครัง้

แรกในกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์กับที่นั่งในรูปแบบเธียเตอร์
สไตล์	 3	 แถว	 หรือ	 5+2	 ที่นั่ง	 เบาะนั่งคนขับแบบ	 Spinal	 
support	 	 ออกแบบพิเศษ	 เพื่อให้รองรับแนวกระดูกสันหลัง	
พร้อมระบบปรับไฟฟ้า	 6	ทิศทาง	 	 เบาะที่นั่งด้านหลังกว้าง
ขวาง	 นั่งสบาย	 ประตูด้านหลังเปิดกว้างได้ถึง	 80	 องศา	
ภายในห้องโดยสารรองรับได้	 7	ที่นั่ง	 เบาะแถว	2	สามารถ
ปรบัเลือ่นเดนิหนา้-ถอยหลงั	และแยกพบัได	้3	สว่น	เบาะแถว	
3	ออกแบบให้พับราบได้		เพิ่มพื้นที่บรรจุสัมภาระด้านท้าย
	 ชุดมาตรวัดมีหน้าจอ	3	มิติ	ขนาด	5	นิ้ว	แสดงข้อมูลการ
ขบัไดห้ลากหลาย	และเชือ่มตอ่การแสดงผลของบางระบบกบั
หน้าจอที่คอนโซลกลาง	เช่น	ระบบขับเคลื่อน	4	ล้อ,	เข็มทิศ,	
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ระบบเครื่องเสียง,	ระบบนำาทางผ่านดาวเทียม	และการปรับตั้งระบบย่อยต่างๆ	ของตัวรถ,	ไฟหน้า	
LED	เต็มระบบ	ทั้งไฟสูง	ไฟต่ำา	และไฟหรี่	พร้อมระบบปรับสูง-ต่ำาอัตโนมัติ,	พวงมาลัย	3	ก้านสไตล์
สปอร์ต	มัลติฟังก์ชัน	สามารถควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	เครื่องเสียง	และระบบเชื่อมต่ออื่นๆ
	 ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	 แบบ	 Dual	 zone	 ปรับอุณหภูมิแยกอิสระ	 ซ้าย-ขวา,	 หน้าจอ 
แสดงผล	3	มิติ	ขนาด	5	นิ้ว	แสดงผลข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่	รวมทั้งการทำางานของระบบ	Advanced	
Chassis	 Control	 ในแบบเรียลไทม์	 และแสดงการทำางานของระบบขับเคล่ือน	 4WD	 ชุดระบบ 
อินโฟเทนเมนต์สามารถเล่น	CD,	MP3,	AUX,	USB	พร้อมระบบ	Nissan	Connect	เจเนอเรชั่นใหม่	
เชือ่มตอ่สมารท์โฟนผา่น	Application	สามารถอัพเดทขอ้มลูผา่น	Facebook	และคน้หาสถานทีต่า่งๆ	
ผ่าน	Google	Search	ทั้งยังเชื่อมต่อระบบนำาทางได้ทันที
	 นอกจากนี้ยังมีระบบ	Advanced	Chassis	Control		ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน	Hill	Start	
Assist,	 ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน	 Hill	 Descent	 Control,	 ระบบช่วยลดความเร็ว
อัตโนมัติในขณะที่ผู้ขับขี่ถอนคันเร่ง	หรือเข้าโค้ง	AEB-		Active	Engine	Brake,	ระบบช่วยลดอาการ
โยนตวับนทางขรขุระ	ARC-		Active	Ride	Control,	ระบบควบคมุเสถยีรภาพขณะเขา้โคง้	ชว่ยปอ้งกนั
การหลุดโค้ง	 ATC-	 Active	 Trace	 Control	 ประกอบด้วย	 ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ	VDC,	ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี	TCS,	ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก	ABS,	ระบบกระจายแรง
เบรก	EBD,	ระบบเสริมแรงเบรก	BA,	และระบบป้องกันการลื่นไถลขณะวิ่งบนถนนลื่น	โดยระบบจะ
ช่วยส่งแรงเบรกไปยังล้อที่เกิดการลื่นไหล	เพื่อให้ผู้ขับขี่ควบคุมทิศทางรถได้ทันท่วงที	ABLS-		Active	
Brake	Limited	Slip

เครื่องเดินเต็มกำาลัง ระบบขับเคลื่อนตอบสนองเยี่ยม
	 NISSAN	X-TRAIL	2.5	4WD	มาพรอ้มเครือ่งยนตแ์บบ	4	สูบ	แถวเรยีง	ใหก้ำาลังสูงสดุ	171	แรงม้า	
ที่	6,000 รอบต่อนาที และยังมีแรงบิดสูงสุด 233	นิวตัน-เมตร	ที่	4,000	รอบต่อนาที	เหมือนเช่น	
NISSAN ทุกรุ่นในชั่วโมงนี้	มันมาพร้อมระบบเกียร์ 	X	Tronic	CVT 	ใหม่	พร้อม	Manual	Mode 7	 
สปีด	 สำาหรับรุ่นนี้ระบบขับเคลื่อน	 4	 ล้อ	 สามารถเลือกระบบขับเคล่ือนได้	 3	 แบบ	 ประกอบด้วย	
2WD	ขับเคลื่อน	2	ล้อหน้า,	Auto	ระบบจะเลือกการขับเคลื่อนให้โดยอัตโนมัติ	ขึ้นอยู่กับสภาพถนน
และลักษณะการขับ	และเมื่อเข้าสู่โหมดขับเคลื่อน	4	ล้อ	เมื่อกดดูหน้าจอแสดงข้อมูลในชุดมาตรวัด	
จะมีกราฟิกบอกเปอร์เซ็นต์ของการแบ่งกำาลังไปยังล้อหน้าและล้อหลังด้วย	 	 โดยในโหมดนี้	 ระบบ
ขับเคลื่อน	4	ล้อ	จะทำางานที่ความเร็วไม่เกิน	80	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	และโหมด	Lock	เมื่อหมุนปุ่ม
ไปท่ีตำาแหน่งนี้จะเป็นการเปิด-ปิดการทำางานและปุ่มจะไม่ค้างอยู่ที่ตำาแหน่งนี้	 แต่จะดีดกลับไปอยู่
ที่ตำาแหน่ง	 Auto	 เสมอ	 ระบบจะแบ่งกำาลังไปที่ล้อหน้าและหลังแบบ	 50:50	 ตลอดเวลา	 ทำางานที่
ความเร็วไม่เกิน	40	กิโลเมตรต่อชั่วโมง
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Best SUV Under 1,600 C.C. Petrol

NISSAN JUKE 1.6V

นบัว�่เปน็รถครอสโอเวอรท์ีต่อบสนองคว�มตอ้งก�รของคนทีต่อ้งก�รชวีติอิสระได้ดีทีส่ดุ ท้ังดีไซนท์ีล่้ำ�สมยั
และสมรรถนะที่ตอบโจทย์ชีวิตไลฟ์สไตล์ได้อย่�งลงตัว ซึ่งก�รออกแบบ NISSAN JUKE ม�ภ�ยใต้ 4 แนวคิด
หลักคือ โดดเด่น, มีอิสระ, แตกต่�งอย่�งกลมกลืนและคว�มมั่นใจ ซึ่งจ�กแนวคิดหลักนี้เอง ทำ�ให้ JUKE มี
จุดแข็งหลัก 3 ประก�ร คือ ก�รออกแบบที่โดดเด่น, เทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะในก�รขับที่มั่นใจ จนทำ�ให้ 
NISSAN JUKE กล�ยเป็นรถ SUV ท่ีคนพูดถึงม�กทีส่ดุต้ังแต่เปดิตัวอย�่งเปน็ท�งก�รในประเทศไทย…ซ่ึงคว�ม
พิเศษที่มัดใจใครหล�ยๆ คน จะมีอะไรบ้�ง เร�ม�ดูกัน

เทคโนโลยีอัดแน่นเต็มคัน
	 ภายในเน้นอารมณ์ของรถสปอร์ต	 ด้วยคอนโซลกลาง
ที่ยกสูง	 รวมทั้งคันเกียร์,	 แผงคอนโซล,	 มาตรวัด	 และแผง
ประตูข้าง	เบาะหนังสไตล์พิเศษแบบ	2	ชั้น	ด้านบนเป็นหนัง
แทเ้จาะร	ูมองเห็นผา้สแีดงทีอ่ยูด่า้นลา่งโชวต์ะเขบ็ดา้ยแดงคู่
เสริมความสปอร์ต	
	 อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองผู้ใช้ยุคดิจิตอล	
อาท	ิระบบควบคุมการทำางานอจัฉรยิะ	i-CON	หรอื	Integrated- 
Control	 System	 เป็นการควบคุม	 2	 โหมดการทำางานด้วย
หน้าจอ	Dual	Layer	LED	เพียงหน้าจอเดียวสามารถควบคุม
ได้ทั้งระบบปรับอากาศ	และระบบขับเคลื่อนหรือ	D-MODE	

เม่ือเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งแล้ว	 หน้าจอและตัวอักษรบน
ปุ่มต่างๆ	จะเปลี่ยนไปตามโหมดนั้น	และใน	D-MODE	หรือ	 
Driving	Mode	แบ่งเป็น	3	โหมดย่อย	คือ	Normal	สำาหรับการ
ขบัใชง้านทัว่ไป,	Sport	ระบบจะควบคมุรอบเครือ่งยนต์	ลิน้ปกี
ผีเสื้อ	และเกียร์	เพื่อให้อัตราเร่งทันใจและขับสนุก	และโหมด	
Eco	ควบคมุรอบเครือ่งยนต	์ลิน้ปกีผเีสือ้	และเกยีร	์ใหเ้หมาะสม	 
เพือ่ความประหยดั	โดยจะควบคมุระบบไหลเวยีนอากาศเพือ่
ลดการทำางานพดัลมไฟฟา้ดว้ย	ซึง่การควบคมุระบบไหลเวยีน
อากาศสามารถเลือกปิด-เปิดได้
	 นอกจากนี้ยังมีระบบที่รองรับการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต	
หรือความบันเทิง	 i-Connect	 หรือ	 Internet	 Connectivity	
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Entertainment	 System	 ทำางานหน้าด้วยจอสัมผัสขนาด	 7	 นิ้ว	 ควบคุมการทำางานด้วยการใช้นิ้ว
หลายรูปแบบ	ซึ่งสามารถถอดออกมาพกพาได้	โดยใช้พลังงานจาก	Power	Bank	สามารถเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตด้วยสัญญาณ	Wi-Fi	หรือจาก	Smartphone	ทั้งแอนดรอยด์และ	iOS	พร้อมช่องรองรับ
สือ่ภายนอก	USB,	SD	และ		AUX	หรอืเชือ่มตอ่โทรศพัทแ์บบไรส้ายดว้ย	Bluetooth	มาพรอ้มระบบ
สั่งงานด้วยเสียง
	 คอนโซลกลางเป็นศูนย์รวมของการควบคุมระบบต่างๆ	 ด้านบนติดตั้งจอสัมผัสขนาด	 7	 นิ้ว	
สามารถถอดออกได้	ประกอบข้างด้วยช่องแอร์ขนาดใหญ่	ต่อเนื่องด้วยชุดสวิตช์	 i-CON	ควบคุม
เครื่องปรับอากาศและโหมดการขับด้วยหน้าจอเดียว	หน้าคอนโซลเกียร์มีช่องจ่ายไฟฟ้า	12	โวลต์
และหลุมวางของขนาดเล็ก
	 ชุดมาตรวัดทรงกลมคู่ตัดขอบด้วยสีเมทัลลิกพร้อมที่บังแสงที่ออกแบบให้มีลูกเล่น	มีจอขนาด
เลก็ระหวา่งมาตรวดัทัง้	2	แสดงอณุหภมูเิครือ่งยนต	์ปรมิาณน้ำามนัเชือ้เพลงิ	และขอ้มลูการขบั	เชน่	
ระยะทางทริปย่อย	A	และ	B	อุณหภูมิภายนอก	อัตราสิ้นเปลืองทั้งแบบ	Real-Time	และแบบเฉลี่ย	
ควบคุมด้วย	2	ปุ่มที่อยู่ด้านล่างของชุดมาตรวัด
	 พวงมาลยัทรงสปอรต์	3	กา้น	ตดิตัง้สวิตช์ควบคุมเครือ่งเสียงและระบบโทรศัพทไ์วท่ี้กา้นฝัง่ซา้ย
คอนโซลเกียร์และกรอบสวิตช์กระจกไฟฟ้าที่แผงประตูทั้ง	4	บาน	ตกแต่งด้วยสีแดงสด	คันเกียร์มี
ปุ่มเปิด-ปิด	Overdrive	ที่เท้าแขนระหว่างเบาะหน้ามีขนาดใหญ่	หุ้มหนังนุ่ม	สามารถเปิดเป็นที่ใส่
ของได้
	 พื้นที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเป็นแบบ	 2	 ชั้น	 เพื่อการแยกสัมภาระอย่างเป็นสัดส่วนยิ่งขึ้น	
และสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของให้มากขึ้นเพียงแค่พับเบาะโดยสารด้านหลังในแบบ	60:40	ช่วยเพิ่ม
พื้นที่และสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีความยาว	ซึ่งสามารถแยกพับเบาะซ้าย-ขวาได้
	 ทางดา้นขมุพลงัยงัเปน็เครือ่งยนตร์หสั	HR16	แบบเบนซนิ	4	สูบ	DOHC	16	วาล์ว	พรอ้มระบบ
วาล์วแปรผันคู่	Twin	C-VTC	หรือ	Twin	Continuously	Variable-valve	Timing	Control	System	และ
ระบบหวัฉดีคูต่อ่	1	สบู	ลดขนาดหวัฉดีใหเ้ลก็ลง	เพิม่การฉดีน้ำามนัเชือ้เพลงิใหเ้ปน็ละลองละเอยีดมาก
ยิง่ขึน้	เพือ่ชว่ยเพ่ิมความประหยดัและใชน้้ำามนัใหคุ้้มคา่ทีส่ดุบนบลอ็กเครือ่งยนตข์นาด	1,598	ซ.ีซ.ี	 
116	แรงม้า	ส่งผ่านกำาลังด้วยระบบเกียร์แปรผันอัจฉริยะ	XTRONIC	CVT	ทำาให้เครื่องยนต์มีอัตรา
เร่งที่รวดเร็วขึ้น	 เพราะไม่มีช่วงรอบตกเม่ือเปล่ียนเกียร์ขึ้นสูงเหมือนเกียร์ระบบฟันเฟืองและเซต
อัตราทดเกียร์ให้ต่ำา	เพื่อช่วยลดรอบเมื่อใช้ความเร็วสูง	ถังน้ำามันจุ	52	ลิตร	รองรับแก๊สโซฮอล์	E20
	 ระบบกันสะเทือนหน้า	อิสระ	แม็คเฟอร์สัน	สตรัท	พร้อมเหล็กกันโคลง	ด้านหลังทอร์ชั่นบีม	
พร้อมเหล็กกันโคลง	 การขับใช้งานทั่วไปถือว่าให้ความนุ่มนวลพอสมควร	 โดยเป็นความนุ่มแบบ
หนึบๆ	ไม่ใช่นุ่มนิ่มยวบยาบ	ระบบดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อนด้านหน้า	ดรัมเบรกด้าน
หลัง	ให้ประสิทธิภาพ	ไม่ทำาให้ผิดหวัง	สามารถดึงรถให้ช้าลงได้อย่างรวดเร็ว	มาพร้อมตัวช่วยอย่าง	
ABS,	EBD	และ	BA
	 ดว้ยความเปน็สดุยอดทัง้เทคโนโลยแีละความประหยดั	จงึไม่นา่แปลกใจเลยวา่	ทำาไม	NISSAN	
JUKE	ถึงเป็นรถ	SUV	ที่คนพูดถึงมากที่สุด	จนทำาให้สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติอย่าง	Car	of	
The	Year	2015	มาครองได้เป็นสมัยที่สอง
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Best Sedan Under 1,800 C.C. CNG

NISSAN SYLPHY CNG

ในยุคที่ต้องประหยัด พลังง�นท�งเลือกนับว่�เป็นจุดที่ลงตัวที่สุด ทั้งในด้�นคว�มประหยัดและก�รตอบสนอง
คุ้มค่� ซึ่งเป็นเหตุผลให้ NISSAN SYLPHY CNG เป็นรถที่ตอบโจทย์ได้ตรงใจม�กที่สุด

	 ซึ่งความลงตัวในครั้งนี้คงต้องยอมรับกับความสามารถ
ของทมีวศิวกร	NISSAN	ทีบ่รรจงสรรคส์รา้งระบบการทำางาน
ของก๊าซให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	 ด้วยระบบหัวฉีดก๊าซ
เป็นแบบ	Floating	Type	หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพ
สูง	 ช่วยลดระดับเสียงรบกวนจ่ายก๊าซได้อย่างแม่นยำาใน
ทุกจังหวะการทำางาน	 กล่อง	 ECU	 ประมวลผลการสั่งจ่าย
ก๊าซ	 CNG	 ในระดับที่เหมาะสม	 เคร่ืองยนต์ทำางานเต็ม
ประสิทธิภาพ	 ใช้เชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าบนเครื่องยนต์รหัส	
HR16DE	ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่	ความจุ	1.6	ลิตร	DOHC	
4	สูบ	แถวเรียง	16	วาล์ว	พร้อมระบบหัวฉีดคู่	Dual	Injector	
ทำางานรว่มกบัระบบวาลว์แปรผนัคู	่Twin	C-VTC	กำาลงัสงูสดุ	

116	แรงมา้	(PS)	ที	่5,600	รอบ/นาที	แรงบดิสงูสดุ	15.7	กก.-ม.	
ที่	4,000	รอบ/นาที	ที่ขับเคลื่อนด้วยเบนซินและ	CNG	เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมและประหยัดน้ำามันมากกว่า	 ด้วยระบบ	
Bi-fuel	 	 ปลอดภัยด้วยระบบโซลินอยด์วาล์ว	 ใช้งานสะดวก
ด้วยสวิตช์ปรับเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิง
	 ระบบเกียร์แปรผันอัจฉริยะ	 XTRONIC	 CVT	 นอกจาก
มีการทำางานที่นุ่มนวลต่อเนื่องแล้ว	 ยังมีส่วนช่วยเรื่องความ
ประหยัดด้วยอัตราทดที่แปรผันต่อเนื่อง	และมีช่วงกว้างช่วง
ออกตัวใช้อัตราทดสูง	 ให้การตอบสนองที่ดีและเม่ือใช้ความ
เรว็นิง่ๆ	เกยีรจ์ะปรับอตัราทดใหต้่ำาลง	สว่นการเรง่แซงจะไมม่ี
ช่วงรอบตก	เมื่อเปลี่ยนเกียร์ขึ้นสูง	ช่วยให้เร่งได้อย่างรวดเร็ว
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และทันใจ
	 สว่นภายในยงัคงอดัแนน่ดว้ยความสะดวกสบายตามสไตลร์ถยนตน์ัง่ขนาดกลางไวอ้ย่างครบถว้น	 
ดว้ยพวงมาลยัพรอ้มปุม่ควบคมุ	Multi-function	(Multi-function	Steering	Wheel)	ทีข่ยบัไดถึ้ง	4	ทศิทาง
	 พร้อมหุ้มหนังตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สะดวกยิ่งกว่าด้วยปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง	Bluetooth	
และเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลข้อมูลอเนกประสงค์	(MID)	แบบอัตโนมัติ	ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส	ช่อง
แอร์สำาหรับที่นั่งด้านหลังกระจายความเย็นสบายให้ผู้โดยสารด้านหลังอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
	 ชว่งลา่งเน้นความนุม่นวล	ตอบสนองชวิีตไลฟส์ไตลด์ว้ยระบบกนัสะเทอืนหน้า	อสิระ	แมค็เฟอร์
สัน	สตรัท	พร้อมเหล็กกันโคลง	ด้านหลังทอร์ชั่นบีม	พร้อมเหล็กกันโคลง	ได้รับการปรับตั้งมาอย่าง
เหมาะสมกบัสมรรถนะของเครือ่งยนตแ์ละการรบัน้ำาหนกัของถงักา๊ซทีอ่ยูด่า้นหลงั	ใหม้คีวามนุม่นวล
สูง	แต่ยังไม่ยวบยาบแม้ในช่วงเวลาใช้ความเร็วก็ตาม
	 ระบบความปลอดภัยแบบ	 Safety	 Shield	 ประกอบไปด้วยไฟหน้าแบบฮาโลเจนปรับระดับได้	
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ	 ถุงลมคู่หน้า	 Dual	 SRS	 Airbags	 ระบบดิสก์
เบรก	4	ล้อ	พร้อมตัวช่วย	ABS	ที่สามารถทำาให้ผู้ขับสามารถจะขับขี่ได้ต่อเนื่อง	โดยที่ล้อของรถไม่
ถูกล็อก	ทำางานสัมพันธ์กับระบบกระจายแรงเบรก	EBD	และ	BA	ให้ความมั่นใจแม้เบรกหนักๆ	บน
ถนนท่ีเปียกลื่น	 ระบบเบรก	 ABS	 ก็สามารถทำางานในเวลาที่เหมาะสม	 ไม่เร็วหรือช้าเกินไป	 ทำาให้
ปลอดภัยในการใช้งานทุกสภาพถนน
	 และนี่คือความโดดเด่นเหนือใคร	 ที่ทำาให้	 NISSAN	 SYLPHY	 CNG	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น	
Best	Sedan	Under	1,800	C.C.	CNG	ประจำาปี	2015	จากคณะทดสอบผู้ทรงคุณวุฒิ
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Best Mid-size Sedan Under 2,500 C.C.

NISSAN TEANA 2.5 XV

ยังคงครองใจคนชอบรถ Luxury ได้อย่�งต่อเน่ือง ทั้งในด้�นคว�มสะดวกสบ�ย หรูหร� และลงตัวด้วย 
รูปลักษณ์ที่โดดเด่น จนส�ม�รถทำ�ยอดจำ�หน่�ยสูงสุดในช่วงที่ผ่�นม�

	 NISSAN	TEANA	2.5	XV	มาพร้อมช่วงล่างที่ขึ้นชื่อใน
ด้านความนุ่มนวล	ด้วยระบบกันสะเทือน	อิสระ	พร้อมเหล็ก
กนัโคลงทัง้	4	ลอ้	ดา้นหนา้แบบแมค็เฟอรส์นั	สตรทั	ดา้นหลงั 
แบบมัลติลิงค์	 ถ่ายเทน้ำาหนักและดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้
อย่างลงตัวใกล้เคียงรถยนต์ยุโรป	 ช่วยเพ่ิมสมรรถนะในการ
ทรงตัวให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นกว่ารถในคลาสเดียวกัน
	 ส่วนระบบช่วยการทรงตัวก็ให้มาแบบครบๆ	ประกอบ
ด้วย	ระบบชว่ยควบคมุทิศทางขณะเลีย้ว	(ActiveTrace	Control-	 
ATC)	 ระบบ	 ATC	 จะส่งแรงเบรกไปชะลอ	 2	 ล้อด้านในท่ี
หักเลี้ยว	 เพื่อช่วยรักษาทิศทางของตัวรถให้เคลื่อนไปใน
ทิศทางที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 พร้อมระบบช่วย
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ	 (Vehicle	 Dynamics	
Control-	VDC)	ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี	(Traction	Control	

System-	TCS)	ระบบชว่ยการออกตวับนทางลาดชนั	(Hill	Start	
Assist-	HSA)	ระบบเบรกปอ้งกนัลอ้ลอ็ก	(ABS)	ระบบกระจาย
แรงเบรก	 (EBD)	 ระบบเสริมแรงเบรก	 (BA)	 ซึ่งถือว่าเป็น
อุปกรณ์พื้นฐานบน	NISSAN	TEANA	ที่โดดเด่นกว่าค่ายอื่น
ภายในหรูหรา เน้นความสะดวกสบาย
	 ห้องโดยสารหรูหรา	 สะดวกสบายด้วยพวงมาลัยมัลติ
ฟงักช์นัหุม้หนงัแทแ้บบ	3	กา้น	มสีวติชส์ัง่งานพวกเครือ่งเสยีง	
ปุ่มรับหรือวางสายโทรศัพท์เคล่ือนที่	 ปุ่มปรับโหมดจอแสดง
ผล	MID-	Multi	Information	Display	บรเิวณกึง่กลางของมาตร
วัด	ด้านซ้ายใต้พวงมาลัยมีปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์	Start/Stop	
Engine	เบาะคูห่นา้ปรบัดว้ยไฟฟา้พรอ้มหน่วยความจำา	2	รปู
แบบ	และระบบ	Welcome	Seat	เมือ่กดปุม่สตารท์เครือ่งยนต	์
เบาะที่นั่งในตำาแหน่งผู้ขับจะเล่่ือนไปยังตำาแหน่งที่ปรับตั้งไว้	
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และเมือ่ดบัเครือ่งยนต	์เบาะนัง่ในตำาแหนง่คนขบัจะเลือ่นถอยหลงัอตัโนมตัเิพือ่เปดิพืน้ทีใ่นการกา้ว
ขึ้น-ลง	จากห้องโดยสาร	ระบบ	Memory	Seat	ยังอำานวยความสะดวกด้วยการบันทึกความจำาของ
ตำาแหน่งท่านั่งเบาะคนขับ	 โดยเชื่อมต่อกับระบบกุญแจอัจฉริยะส่วนตัวสองดอก	สำาหรับผู้ขับขี่สอง
ท่านที่บันทึกท่านั่งแตกต่างกัน	ทำาให้ไม่ต้องคอยปรับตั้งเบาะทุกครั้งที่เปลี่ยนคนขับ
	 เพ่ิมความปลอดภัยด้วยกล้องมองภาพรอบทิศทาง	 (Around	 View	Monitor-	 AVM)	 เปิดมุม
มองเสมือนจริงจากมุมสูงทุกองศาให้ผู้ขับขี่เห็นวัตถุรอบตัวรถได้ชัดเจน	 พร้อมระบบช่วยการขับขี่	 
(Intelligent	Transport	System-	ITS)	และยงัมเีทคโนโลยแีจง้เตอืนบนหนา้จอ	3	มติ	ิใหผู้ข้บัขีร่บัทราบ
ขอ้มลู	360	องศารอบคนัรถ	โดยผสานการทำางานของระบบเตือนให้รักษาตำาแหนง่รถในชอ่งทาง	(Lane	
Departure	Warning-	LDW)	ระบบเตือนจุดอับสายตา	(Blind	Spot	Warning-	BSW)	และระบบเตือน
วัตถุเคลื่อนไหวรอบรถ	(Moving	Object	Detection-	MOD)	เติมเต็มความสุดยอดด้วยเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสุดล้ำา	ด้วยถุงลม	6	จุดในทุกรุ่น	และอุปกรณ์อำานวยความสะดวกระดับ
พรีเมียมที่โดดเด่นไม่ซ้ำาใคร	 อาทิ	 Welcome	 Seat	 เบาะนั่งคนขับปรับถอย-เดินหน้าอัตโนมัติ	 40	
มิลลิเมตร	 เพื่ออำานวยความสะดวกขณะขึ้น-ลง	 จากรถและระบบบันทึกตำาแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่	
(Memory	Seat)	2	หน่วยความจำา	ซึ่งเชื่อมต่อกับกุญแจอัจฉริยะ	(Intelligent	Key)
ขุมพลัง 2.5 ตอบสนองลงตัว
	 NISSAN	TEANA	2.5	XV	ตอบสนองความแรงดว้ยเครือ่งยนตบ์ล็อก	QR25DE	ขนาด	2,488	ซ.ีซ.ี	
แบบ	4	สูบ	DOHC	16	วาล์ว	Twin	CVTC	แรงบิดสูงสุด	234	นิวตัน-เมตร	(23.8	กก.-ม.)	ที่	4,000	
รอบต่อนาที	แรงม้าสูงสุด	173	แรงม้า	ที่	6,000	รอบต่อนาที	มีน้ำาหนักเบากว่าเครื่องยนต์รุ่นเดิม	30	
กิโลกรัม	ประหยัดน้ำามันเชื้อเพลิงกว่าเดิม	27	 เปอร์เซ็นต์	อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย	13.3	กิโลเมตรต่อ
ลิตร	ส่งกำาลังผ่านระบบเกียร์แปรผันอัจฉริยะ	XTRONIC	CVT	ได้รับการปรับปรุงช่วงอัตราทดเกียร์
ให้กว้างขึ้น	17	เปอร์เซ็นต์	แรงเสียดทานลดลง	40	เปอร์เซ็นต์	ด้วยการลดปริมาณน้ำามันเกียร์และ
ลดขนาดของปั๊มน้ำามันเกียร์	เพิ่มความสนุกในการขับด้วยโหมด	Sport	รักษารอบสูงไว้แม้ผ่อนคันเร่ง	
เพื่อให้กดคันเร่งซ้ำาเพิ่มความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง
	 สำาหรับการออกแบบ	NISSAN	TEANA	2.5	XV	มีเอกลักษณ์เฉพาะในการออกแบบ	ตั้งแต่เส้น
ตวัถงัดา้นขา้งทีพ่ลิว้ตอ่เนือ่ง	กระจงัหนา้ออกแบบใหม้มีมุมองแบบ	3	มติ	ิประกบด้วย	ไฟหนา้ซนีอน
โปรเจ็กเตอร์	 มีระบบปรับระดับสูง-ต่ำาอัติโนมัติ	 และระบบฉีดน้ำาล้างไฟหน้า	 ไฟท้ายหลอด	 LED	 
ฝัง่ละ	15	ดวง	มซีนัรฟูระบบ	One	Touch	เสาหนา้ไดร้บัการออกแบบใหม	่รวมทัง้ในสว่นของใตท้อ้งรถ	 
เพ่ือลดแรงเสียดทานอากาศ	 ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดเสียงดัง	 มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
อากาศ	0.29	มิติตัวถังสูสีกับรถรุ่นอื่นในระดับเดียวกัน
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Best High-Lift  Pickup 2,500 C.C.

NISSAN NAVARA Calibre 2.5V

นับว่�เป็นรถปิกอัพที่แข็งแกร่ง บึกบึน ม�ตลอดระยะเวล� 80 ปี สำ�หรับ NISSAN ซึ่งในปีที่ผ่�นม�ได้ตอกย้ำ�
คว�มเป็นแบรนด์ผู้นำ�รถปิกอัพอีกครั้ง ด้วยก�รเปิดตัว NP300 NAVARA

	 รถปิกอัพที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด	ทั้งภายนอก
และภายใน	 ให้มีความโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากย่ิงขึ้น	 จนเรียก
ได้ว่าเป็นรถปิกอัพยกสูงที่ดีที่สุดในยุคน้ี...ซ่ึงความพิเศษจะ
มีอะไรบ้าง	สามารถติดตามใน	Car	of	The	Year	2015
ภายนอกโดดเด่นล้ำาสมัย
	 NISSAN	NP300	NAVARA		นบัวา่เปน็ปรากฏการณใ์หม่
ของรถปิกอัพโดยแท้	 ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีรถยนต์
อเนกประสงค์ไว้อย่างครบถ้วน	ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบ
ใหม	่ไฟหนา้โปรเจก็เตอร	์LED	ให้ความสวา่งมากกวา่ไฟหนา้
แบบเกา่	1.4	เทา่	และไฟหรีก่ลางวนั	Daytime	Running	Light	
อยู่ในกรอบพลาสตกิโพลเีมอรใ์ส	รวมกบัไฟหนา้	ซุม้ลอ้ขนาด

ใหญร่บักบัชดุลอ้แมก็ขนาด	18	นิว้	เนน้ภาพลกัษณท์ีท่รงพลงั
และทันสมัย	 เพ่ิมอารมณ์สปอร์ตพร้อมช่วยประหยัดน้ำามัน
ด้วยสปอยเลอร์ด้านหลังใหม่
ห้องโดยสารลงตัวด้วยความสะดวกสบาย
	 การออกแบบภายในของ	 NP300	 NAVARA	 เป็นการ
ปรบัภาพลักษณใ์นแบบพฒันาใหม่ทัง้หมด	คอนโซลหน้าใหม่	 
ลากเส้นเช่ือมต่อจากแผงคอนโซลกลางวิ่งไปยังเส้นด้านข้าง
ประตูรถ	 พร้อมคำานึงถึงการออกแบบในเชิงอรรถประโยชน์	
เพื่อให้ม่ันใจว่าห้องโดยสารจะดูโปร่งสบาย	 มาตรวัดใหม่
ให้ความรู้สึกที่หรูหราขึ้น	 พวงมาลัยใหม่ทรงสปอร์ต	 3	 ก้าน	 
ปราดเปรียว	ตกแต่งตามจุดต่างๆ	ด้วยวัสดุสีอะลูมิเนียม	ชุด
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เบาะหนังเย็บตะเข็บด้วยความประณีต	เช่น	การเย็บตะเข็บ	2	แถวบนเบาะ
	 แผงคอนโซลกลางมขีนาดใหญ	่ตดิตัง้อปุกรณอ์ำานวยความสะดวกมากมาย	พวงมาลยัมลัตฟิงักช์นั	
ควบคุมการสั่งงานต่างๆ	 เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในเวลาขับขี่	มาตรวัดมาพร้อม
จอแสดงข้อมูลความละเอียดสูง	ให้ข้อมูลการขับขี่	การเตือนระยะบำารุงรักษาและแสดงผลอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้
ช่วงล่างแกร่ง เครื่องยนต์ทรงพลัง 
	 ในดา้นความแขง็แกรง่ของระบบช่วงลา่ง	ตอ้งยกความดใีหก้บัโครงสรา้งแชสซเีหล็กกล้าขนาดใหญ่
แบบประกบยาวตลอดคัน	นุ่มนวลทั้งการขับขี่บนถนนหรือออฟโรด	ด้วยระบบกันสะเทือนหน้าแบบ
อสิระ	ปกีนกคู	่	พรอ้มคอยลส์ปรงิ	เหลก็กนัโคลงและระบบกนัสะเทอืนหลงัแบบแหนบซอ้นพรอ้มโชค้อพั 
	 ดา้นพละกำาลงั	NP300	NAVARA	มาดว้ยระบบเครือ่งยนตแ์บบดเีซล	คอมมอนเรล	เทอรโ์บแปรผนั	
4	สูบ	2,488	ซี.ซี.	DOHC	16	วาล์ว	พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ควบคุมเทอร์โบแปรผันด้วยระบบไฟฟ้า	
เปลี่ยนหัวฉีดใหม่และเพิ่มแรงดันน้ำามันเชื้อเพลิงบนขุมกำาลังเครื่องยนต์	163	แรงม้า	ที่	3,600	รอบ
ต่อนาที	แรงบิดสูงสุด	41.1	กก.-ม.	ที่	2,000	รอบต่อนาที	ส่งกำาลังมีทั้งเกียร์อัตโนมัติ	7	จังหวะ	ซึ่ง
นับเป็นปิกอัพรายแรกในเมืองไทยที่ใช้ระบบเกียร์แบบนี้
	 ตอ้งบอกว่าปิกอพั	NAVARA	รุน่ใหม่นีค้รบเครือ่งจรงิๆ	ทัง้ในดา้นความสะดวกสบายทีย่กคอนเซป็ต ์
รถ	SUV	มารวมอยูด่ว้ยกนั	และความแขง็แกรง่ของระบบแชสซทีีท่ำางานควบคูก่บัระบบชว่งลา่งอย่าง
ลงตัว
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