


*รถในภาพ ติดตั้งชุดอุปกรณตกแตงเสริม ซึ่งมีคาใชจายเพิ่มเติม

ใหม เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร Z71 ยานยนต

อเนกประสงค 7 ที่นั่ง ระดับพรีเมียม เต็มไปดวย 

ความสปอรตในทุกมิติ แบบฉบับอเมริกันที่แทจริง  

สะทอนความเปนตัวตน และความสำเร็จของคุณ 

ไดอยางแตกตาง…และเหนือใคร

ยนตรกรรมใหมสำหรับผูหลงใหลในความแตกตาง 

ถูกออกแบบใหผสมผสานภาพลักษณ ความหรูหรา 

สะดวกสบาย ใหเขากับสไตลสปอรตสุดเท ดีไซนเพิ่ม 

ความโฉบเฉี่ยวทุกมุมมอง พิถีพิถันทุกรายละเอียด 

ทั้งภายนอก และภายใน เพ�อใหคุณโดดเดนไมซ้ำใคร

หองโดยสารท่ีสัมผัสไดถึงความโอโถงหรูหรา แตไมท้ิง 

กล่ินอายสไตลสปอรต พนักพิงศีรษะ พรอมสัญลักษณ 

Z71 4x4 เอกลักษณเฉพาะรุนนี้เทานั้น ทุกชิ้นสวน 

ถูกออกแบบไดอยางประณีต ลงตัว ใหคุณสัมผัส 

สุนทรียภาพแหงการขับข่ีท่ีแทจริง เปดประสบการณใหม 

แดผูที่หลงใหลในความแตกตางอยางมีระดับ โดดเดน 

อยางมีสไตล ทะยานสูนิยามของความสมบูรณแบบ 

ที่เหนือกวา...ที่ใครก็ตามไมทัน

ใหม เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร Z71

ทุกเสนทาง...คือความสำเร็จ  



ทะยานสูความเราใจ กับประสบการณใหมแหงการขับข่ี ดวยเทคโนโลยี 

อันเปยมไปดวยขุมพลังที่เหนือชั้น เพียบพรอมดวยฟงกชัน 

ที่มอบความสะดวกสบาย ตอบรับทุกไลฟสไตลของชีวิต 

ไปกับยนตรกรรมเอนกประสงคแหงอนาคต ยกระดับความเท สปอรต 

ใหคุณเหนือกวา...ทุกความสมบูรณแบบ  

1. พวงมาลัยเพาเวอร ควบคุมการทำงานดวย 

ไฟฟา (Electric Power Steering)

เทคโนโลยีลาสุด ของระบบบังคับเลี้ยวที่แมนยำ และสามารถ 

ปรับน้ำหนักแปรผันตามน้ำหนักรถ

2. เกียรอัตโนมัติแบบ 6 สปด พรอมฟงกชัน 

Manual Mode 

กำหนดจังหวะการเปลี่ยนเกียรไดดวยตัวเอง เสมือนการขับขี่ 

ดวยเกียรธรรมดา พรอมเลือกโหมดการทำงานในระบบขับเคล�อน 

2 ลอ หรือ 4 ลอ ใหเหมาะกับสภาพถนนได

3. Chevrolet MyLink 

ครบครัน กับระบบเช�อมตอการส�อสาร และความบันเทิงแบบจัดเต็ม 

จากสมารทโฟนสูหนาจอสัมผัส รองรับภาษาไทย ใชงานงาย 

สั่งไดดวยเสียง โทรออก และรับสายจากพวงมาลัย โดยมี 

ระบบนำทาง พรอมเช�อมตอ Apple CarPlay
TM  

ใหคุณเพลิดเพลิน 

กับการดูหนังฟงเพลงไดอยางสะดวกสบาย และปลอดภัย
   

4. รีโมทสตารท (Remote Start) 

สะดวกเหนือใคร ดวยรีโมท คอนโทรล สตารทรถยนตได

จากนอกรถ พรอมสั่งการใหระบบปรับอากาศภายใน 

หองโดยสารทำงานโดยอัตโนมัติ ที่อุณหภูมิ 25° 

5. เคร�องยนตดูราแมกซ ดีเซล วีจี เทอรโบ 2.5 ลิตร  

มั่นใจสูทุกจุดหมาย กับเคร�องยนตที่ผลิตโดยเชฟโรเลต และเปน 

ลิขสิทธิ์เฉพาะเชฟโรเลตทั่วโลก เคร�องยนตดูราแมกซ ดีเซล 

คอมมอนเรล ไดเรคอินเจคชั่น ขนาด 2.5 ลิตร แบบ 4 สูบ 16 

วาลว DOHC พรอมเทอรโบแปรผัน (VGT – Variable Geometry 

Turbocharger) และอินเตอรคูลเลอร ผลิตกำลังสูงสุด 180 

แรงมา ที่ 3,600 รอบ / นาที แรงบิดสูงสุด 440 นิวตัน – เมตร 

ท่ี 2,000 รอบ / นาที 
 



1. สติกเกอร Z71 4x4 สีดำดานท่ีฝากระโปรงหนา 

และกระจังหนาใหมสีดำเงา 

ผสานความสปอรต กับความพรีเมียมอยางลงตัว ทาทายทุกสายตา

2. สติกเกอร Z71 4x4 ท่ีฝากระโปรงทาย

สะทอนความเท เอกลักษณเฉพาะของตระกูล Z71

3. กระจกมองขาง พรอมมือจับสีดำ 

เสริมความสปอรต เท อยางมีสไตลทุกมุมมอง

4. พนักพิงศีรษะ พรอมสัญลักษณ Z71 4x4 

ดีไซนอันเปนเอกลักษณแดผูหลงใหลในความเท สปอรต 

ในทุกรายละเอียด

5. ลออัลลอยสปอรตสีดำ ขนาด 18 น้ิว

สปอรตอยางมีคลาส แตกตางอยางโดดเดน

6. ค้ิวกันกระแทกขางประตูสีดำ 

โฉบเฉ่ียว สวยงาม ไมซ้ำใคร

7. หองโดยสารดีไซนใหม 

พรอมเบาะหนังสีดำ (Jet Black)

สัมผัสความหรูหรา ที่มาพรอมกลิ่นอายความสปอรต 

บงบอกถึงรสนิยมที่สมบูรณแบบ



1. ระบบแจงเตือนจุดอับสายตา (Side Blind Zone Alert) 

เม�อเปดไฟเล้ียวเพ�อเปล่ียนชองทาง เรดารจะตรวจจับยานพาหนะในบริเวณจุดอับสายตา 

หากตรวจพบ สัญญาณไฟแบบ LED บนกระจกมองขางจะกะพริบโดยอัตโนมัติ 

2. ระบบตรวจวัดและแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure

Measuring System) ระบบฯ จะแจงเตือนทันที หากตรวจพบแรงดันลมยาง

ลอใดลอหนึ่งไมเหมาะสม

3. กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera)

เม�อเกียรอยูในตำแหนง R จะปรากฏภาพจากบริเวณหลังรถ พรอมเสนกะระยะ 

4. ระบบชวยเตือนการจราจรท่ีดานหลัง ขณะถอยรถ (Rear Cross 

Traffic Alert) ทันทีที่เขาเกียรถอยหลัง เรดารจะตรวจจับการเคล�อนไหว 180°

บริเวณทายรถ และสงสัญญาณแจงเตือน พรอมสัญลักษณเตือนภัยท่ีจอภาพ

5. ระบบแจงเตือนการชนดานหนา (Forward Collision Alert)

ขณะขับขี่ดวยความเร็ว 40 กม. / ชม. ขึ้นไป หากรถเขาใกลคันหนามากเกินไป 

ระบบ ฯ จะสงสัญญาณภาพและเสียงเตือนใหทราบ

6. ระบบชวยเตือนเม�อขับข่ีรถออกนอกชองจราจร (Lane Departure

Warning) หากรถว่ิงออกนอกชองจราจรโดยไมต้ังใจ หรือไมไดเปดสัญญาณไฟเล้ียว

บนความเร็ว 60 กม. / ชม. ขึ้นไป ระบบ ฯ จะสงสัญญาณภาพ และเสียงเตือนทันที 

7. โครงสรางตัวถังนิรภัย (Safety Cage) มาตรฐานยานยนตอเมริกัน 

ผลิตจากเหล็กกลาพิเศษ และคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกจากดานหนาและดานขาง 

พรอมถุงลมนิรภัยคูหนา และถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขาสำหรับผูขับขี่ 

8. ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP – Anti Rolling Protection) 

ชวยกระจายแรงเบรกทั้ง 4 ลออยางสมดุล เพ�อควบคุมรถสูภาวะปกติงายขึ้น

9. ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC – Electronic

Stability Control) ชวยควบคุมการทรงตัวของรถ และลดการสูญเสียการทรงตัว

ขณะขับขี่

10. ระบบปองกันการล�นไถลและลอหมุนฟรี (TCS – Traction Control

System) ปองกันลอหมุนฟรีบนพ้ืนเปยกหรือพ้ืนทราย เพ�อการยึดเกาะถนนท่ีดีย่ิงข้ึน

11. ระบบกระจายแรงเบรก (EBD – Electronic Brake Force Distribution) 

ชวยควบคุมการเบรกของรถ โดยระบบ ฯ จะกระจายแรงเบรกในแตละลออยางเหมาะสม

12. ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขณะรถลงทางลาดชัน (HDC – Hill

Descent Control) ปองกันไมใหรถล�นไถลอยางรวดเร็วขณะลงทางลาดชัน 

13. ระบบชวยการออกตัวขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA – Hill

Start Assist) ชวยพยุงรถไมใหไหล โดยหนวงเวลาไว 3 วินาที เพ�อปองกันการไหลชน



ขอมูลเฉพาะทางเทคนิค และอุปกรณมาตรฐาน

LP2

ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาลว DOHC 

พรอมเทอรโบแปรผัน (VGT) และอินเตอรคูลเลอร

คอมมอนเรล ไดเรคอินเจคชั่น

2,499

92 x 94

16.5 : 1

132 (180) / 3,600

440 (45) / 2,000

76

ขับเคล�อน 4 ลอ

เกียรอัตโนมัติเดินหนา 6 จังหวะ พรอมฟงกชัน Manual Mode

แรคแอนดพิเนียน พรอมเพาเวอรชวยผอนแรง 

ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering)

อิสระ ปกนกสองชั้น พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส

 5-Link Rear Suspension พรอมคอยลสปริง และโชคอัพแกส

ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 300 มม.

ดิสกเบรก พรอมครีบระบายความรอน ขนาด 318 มม.

อัลลอยสปอรต สีดํา 18" 

265/60 R18

1,902 x 4,887 x 1,852

2,845

1,570 / 1,588

221

รุน

เคร�องยนต

รหัสเคร�องยนต

แบบ

ระบบจายเชื้อเพลิง

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)

ความกวางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.)

อัตราสวนกำลังอัด

กำลังสูงสุด (กิโลวัตต (แรงมา PS) / รอบ / นาที)

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กิโลกรัม-เมตร) / รอบ / นาที)

ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)

ระบบขับเคล�อน

แบบ

ระบบสงกำลัง

แบบ

ระบบบังคับเลี้ยว

แบบ

ระบบกันสะเทือน

หนา

หลัง

ระบบเบรก

หนา

หลัง

ลอ และยาง

ขนาดลอ

ขนาดยางหนา และหลัง

มิติของรถ

ตัวถังภายนอก (ความกวาง x ความยาว x ความสูง (มม.))

ระยะฐานลอ (มม.)

ความกวางชวงลอหนา / หลัง (มม.)

ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.)

ระบบความปลอดภัย

ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา

ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเขา สำหรับผูขับขี่

เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได พรอมระบบผอนแรง และรั้งกลับอัตโนมัติแบบ 2 ตำแหนง

(Dual Active Belt Pretensioner and Load Limiter) สำหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา

เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับผูโดยสารดานหลังทุกตำแหนง

โครงสรางตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากดานขาง

ระบบแจงเตือนจุดอับสายตา (Side Blind Zone Alert)

ระบบชวยเตือนการจราจรที่ดานหลังขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert)

ระบบแจงเตือนการชนดานหนา (Forward Collision Alert)

ระบบชวยเตือนเม�อขับขี่รถออกนอกชองจราจร (Lane Departure Warning)

เซ็นเซอรหนา-หลัง ชวยในการนำรถเขาจอด (Front & Rear Park Assist)

กลองแสดงภาพดานหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera) 

ระบบตรวจวัดและแจงเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure Measuring System)

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS - Anti-lock Braking System)

ระบบชวยเบรกกะทันหัน (PBA - Panic Brake Assist)

ระบบกระจายแรงเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution)

ระบบปองกันการล�นไถลและลอหมุนฟรี (TCS - Traction Control System)

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control)

Z71 A/T 4x4
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รุน

ระบบความปลอดภัย

ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSC - Trailer Sway Control)

ระบบปองกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection)

ระบบชวยการออกตัวขณะรถอยูบนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist)

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control)

ระบบไลฝาที่กระจกหลัง

กุญแจนิรภัยปองกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer และสัญญาณเตือนการโจรกรรม

แผนกันกระแทกใตหองเคร�อง

อุปกรณมาตรฐานภายนอก

กุญแจแบบพับเก็บได พรอมรีโมท คอนโทรล ควบคุมการสตารทเคร�องยนต 

พรอมสั่งการใหระบบปรับอากาศภายในหองโดยสาร ทำงานโดยอัตโนมัติ (Remote Start)

เซ็นเซอรตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และควบคุมการทำงานของที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor)

ไฟสองสวางสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights) 

ไฟหนาแบบฮาโลเจน

ระบบเปด-ปดไฟหนาอัตโนมัติ 

ไฟตัดหมอกหนา และหลัง

ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

ไฟทายแบบ LED

กระจกมองขางปรับระดับดวยระบบไฟฟา พรอมสัญญาณไฟเลี้ยว

กระจกมองขางพับเก็บดวยระบบไฟฟา

กระจังหนาสองชั้น พรอมกรอบโครเมียม

มือจับที่เปดประตู

บันไดขาง (Side Step)

ราวบรรทุกสัมภาระบนหลังคา

เสากลางระหวางประตู (B-Pillar)

คิ้วขอบหนาตาง

คิ้วกันกระแทกขางประตูสีดำ 

ฝากระโปรงหนาพรอมสติกเกอรตกแตงสีดำดาน และสัญลักษณ Z71 4x4 

สติกเกอรสัญลักษณ Z71 4x4 ที่ฝากระโปรงทาย

อุปกรณมาตรฐานภายใน

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน สำหรับผูโดยสารดานหลัง

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานไดจากสวิตชบนพวงมาลัย

พวงมาลัยเพาเวอร ควบคุมการทำงานดวยระบบไฟฟา (Electric Power Steering) 

ปรับระดับสูง-ต่ำได และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ

การทำงานของเคร�องเสียง และโทรศัพทเคล�อนที่ ควบคุมไดจากสวิตชบนพวงมาลัย 

(พวงมาลัยมัลติฟงกชัน) 

พวงมาลัยหุมดวยหนังแท

กระจกมองหลัง ปรับลดแสงสะทอนอัตโนมัติ (Electrochromic)

Chevrolet MyLink ระบบเช�อมตอการส�อสาร และความบันเทิง พรอมหนาจอสัมผัส

(Touchscreen Display) และรองรับ Apple CarPlay
TM

การเช�อมตอโทรศัพทเคล�อนที่ ผานสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth)

ระบบนำทาง (Navigation System)

ลำโพง

จอแสดงขอมูลการเดินทางแบบดิจิตอล

กระจกหนาตางปรับขึ้น-ลงดวยระบบไฟฟาทั้ง 4 บาน ควบคุมการทำงานไดจากรีโมท คอนโทรล  

พรอมระบบการทำงานแบบวันทัช และจะหยุดการทำงานเม�อมีสิ่งกีดขวาง

กระจกหนาตางคูหนา เล�อนลงอัตโนมัติเม�อเปดประตู และเล�อนขึ้นอัตโนมัติเม�อปดประตู

เบาะนั่งสำหรับผูขับขี่ ปรับระดับได 6 ทิศทาง ดวยระบบไฟฟา

เบาะนั่งคูหนา ปรับระดับสูง-ต่ำได

วัสดุหุมเบาะนั่ง

แผงคอนโซลหนา ตกแตงดวยหนังสังเคราะหสีดำ (Jet Black)

แผงบังแดดคูหนา พรอมกระจกเงาสำหรับผูขับขี่ และผูโดยสาร

ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร และไฟอานแผนที่ พรอมชองเก็บแวนตา

ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล และมือจับบริเวณเสาดานหนา

ชองจายกระแสไฟ 12 โวลต 3 ตำแหนง พรอมชองตออุปกรณเสริม AUX และ USB

พนักพิงศีรษะ พรอมสัญลักษณ Z71 4x4

Z71 A/T 4x4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

สีดำเงา (Metallic)

แถบคาดสีดำเงา

สีดำเงา (Metallic)

•

•

สีดำเงา (High Gloss)

สีดำ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

จอภาพขนาด 8"

•

•

7 ตำแหนง พรอมระบบเสียงแบบพรีเมียม

•

•

•

•

•

หนังแท / หนังสังเคราะหสีดำ (Jet Black)

•

พรอมไฟสองสวาง

•

•

•

•

• ตัวอยางสีอาจแตกตางจากสีจริงของรถ เน�องจากระบบการพิมพ •  ภาพทั้งหมดใชเพ�อการโฆษณา รายละเอียดบางสวนในภาพอาจแตกตางจากรถที่จำหนายจริง 

• บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียด เเละสวนประกอบตางๆ โดยไมตองเเจงใหทราบลวงหนา

• บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละเทรลเบลเซอร ไปใชกอนไดรับอนุญาต

YR2018-010818-01

บริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ 555 อาคาร รสา ทาวเวอร 2 ชั้น 28-29 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน) และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อาจมีคาใชจายเพิ่มเติม โปรดศึกษารายละเอียดและเง�อนไขการใหบริการเพิ่มเติมไดที่ www.chevrolet.co.th หรือ โทร. 1734

 

 บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำเคร�องหมายจดทะเบียนการคา จีเอ็ม เชฟโรเลต เเละเทรลเบลเซอร ไปใชกอนไดรับอนุญาต

ริษัท เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จำกัด 

หมายเหตุ : เง�อนไขการรับประกัน 3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแต

Chevrolet Call Center

ศูนยลูกคาสัมพันธ เชฟโรเลต โทร. 1734

Chevrolet Roadside Assistance

บริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 

Chevy Plus 

บริการ และสิทธิพิเศษตางๆ 

สำหรับลูกคาคนสำคัญของเชฟโรเลต

Chevrolet Mobile Service 

บริการพิเศษสำหรับการดูแลรักษารถยนตนอกสถานที่

Warranty

รับประกันคุณภาพถึง 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร

DARK SHADOW METALLIC

สีเทาน้ำเงิน


