ข้อมูลทางเทคนิค: TOYOTA HILUX REVO SMART CAB
หมายเหตุ:
*** ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงและแก้ไข โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติมกรุณาติดต่อตัวแทนจาหน่ายใกล้บา้ นท่าน
์

4X2 2.4J

4X2 2.4J Plus

4X2 2.7J Plus

4X2 2.4E

4X2 2.4G

Prerunner 2X4 2.4J
Plus

ธรรมดา 5 จังหวะ

ธรรมดา 5 จังหวะ

ธรรมดา 5 จังหวะ

ธรรมดา 5 จังหวะ

ธรรมดา 5 จังหวะ

ธรรมดา 6 จังหวะ

619,000

679,000

679,000

709,000

755,000

729,000

กระจังหน้ า

สีดา

โครเมียม

โครเมียม

โครเมียม

โครเมียม

โครเมียม

กันชนหน้ า

สีดา

สีเดียวกับตัวรถ

สีเดียวกับตัวรถ

สีเดียวกับตัวรถ

สีเดียวกับตัวรถ

สีเดียวกับตัวรถ

กันชนหลัง

-

-

-

-

โครเมียม

-

บันไดข้าง

-

-

-

-

-

สีดา

ไฟหน้ า

ฮาโลเจน มัลติรเี ฟลก
เตอร์

ฮาโลเจน มัลติรเี ฟลก
เตอร์

ฮาโลเจน มัลติรเี ฟลก
เตอร์

ฮาโลเจน มัลติรเี ฟลก
เตอร์

ฮาโลเจน มัลติรเี ฟลก
เตอร์

ฮาโลเจน มัลติรเี ฟลก
เตอร์

ระบบควบคุมการเปิ ด-ปิ ดไฟหน้ าหน้ าอัตโนมัติ

พร้อมระบบ Followme-home

พร้อมระบบ Followme-home

พร้อมระบบ Followme-home

พร้อมระบบ Follow- พร้อมระบบ Follow-me- พร้อมระบบ Follow-meme-home
home
home







ข้อมูลทางเทคนิ ค
ระบบเกียร์
ราคา
อุปกรณ์ภายนอก

ระบบปรับไฟหน้ าสูง-ตา่







4X2 2.4J

4X2 2.4J Plus

4X2 2.7J Plus

4X2 2.4E

4X2 2.4G

Prerunner 2X4 2.4J
Plus

แบบอัดซ้อนนิรภัย
พร้อมแถบกรองแสง

แบบอัดซ้อนนิรภัย
พร้อมแถบกรองแสง

แบบอัดซ้อนนิรภัย
พร้อมแถบกรองแสง

แบบอัดซ้อนนิรภัย
พร้อมแถบกรองแสง

แบบอัดซ้อนนิรภัย
พร้อมแถบกรองแสง

แบบอัดซ้อนนิรภัย
พร้อมแถบกรองแสง

กระจกมองข้าง

สีดา

โครเมียม ปรับและพับ
เก็บด้วยไฟฟ้า พร้อม
ไฟเลีย้ ว

โครเมียม ปรับและพับ
เก็บด้วยไฟฟ้า พร้อม
ไฟเลีย้ ว

โครเมียม ปรับและพับ โครเมียม ปรับและพับ โครเมียม ปรับและพับ
เก็บด้วยไฟฟ้า พร้อม เก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟ เก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟ
ไฟเลีย้ ว
เลีย้ ว
เลีย้ ว

มือเปิ ดประตู

สีดา

โครเมียม

โครเมียม

โครเมียม

โครเมียม

โครเมียม

ยางกันโคลน

หน้าและหลัง

หน้าและหลัง

หน้าและหลัง

หน้าและหลัง

หน้าและหลัง

เฉพาะด้านหลัง

แบบปรับได้ 3 จังหวะ

แบบปรับได้ 3 จังหวะ

แบบปรับได้ 3 จังหวะ

แบบปรับตัง้ เวลา

แบบปรับตัง้ เวลา

แบบปรับได้ 3 จังหวะ

สีดา

สีดา

สีดา

สีดา

สีดา

สีดา

ผ้าคุณภาพสูง / สีดา

ผ้าคุณภาพสูง / สีดา

ผ้าคุณภาพสูง / สีดา

ผ้าคุณภาพสูง / สีดา

เบาะนัง่ ด้านหน้ า ปรับเลื่อน-เอน













เบาะนัง่ ด้านหน้ า ปรับระดับสูง-ตา่ เฉพาะเบาะผู้
ขับ













ข้อมูลทางเทคนิ ค

อุปกรณ์ภายนอก (ต่อ)
กระจกบังลมหน้ า

ที่ปัดน้าฝนด้านหน้ า
อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อานวยความสะดวก
สีภายใน
วัสดุห้มุ เบาะนัง่ / สี

ผ้าคุณภาพสูง / สีดา ผ้าคุณภาพสูง / สีน้าตาล

ข้อมูลทางเทคนิ ค

4X2 2.4E

4X2 2.4G

Prerunner 2X4 2.4J
Plus

4X2 2.4J

4X2 2.4J Plus

4X2 2.7J Plus

แผงคอนโซลหน้ า

สีดาเมทัลลิก

สีดาเมทัลลิก

สีดาเมทัลลิก

ช่องปรับอากาศ

สีดา

สีดา

สีดา

สีเงิน และโครเมียม

สีเงิน และโครเมียม

สีดา

แผงข้างประตู

สีดา

สีดา บุผา้

สีดา บุผา้

สีดา บุผา้

สีดา บุผา้ ตกแต่งด้วย
แถบสีเงิน

สีดา บุผา้

แผงควบคุมข้างประตู

สีดา

สีดา

สีดา

สีดา

สีดาเมทัลลิก

สีดา

มือเปิ ดประตูด้านใน

สีดา

สีดา

สีดา

สีดา

โครเมียม

สีดา

วัสดุห้มุ ที่บงั แดด

PVC

PVC

PVC

PVC

ผ้า และ PVC

PVC

มีทเ่ี ก็บนามบัตร

มีทเ่ี ก็บนามบัตร

มีทเ่ี ก็บนามบัตร

มีทเ่ี ก็บนามบัตร

มีทเ่ี ก็บนามบัตร

มีทเ่ี ก็บนามบัตร



มีกระจก และฝาปิ ด

มีกระจก และฝาปิ ด

มีกระจก และฝาปิ ด

มีกระจก และฝาปิ ด

มีกระจก และฝาปิ ด

1 ตาแหน่ง

1 ตาแหน่ง

1 ตาแหน่ง

1 ตาแหน่ง

1 ตาแหน่ง

3 ตาแหน่ง

ยูรเี ทน

ยูรเี ทน

ยูรเี ทน

ยูรเี ทน/แถบสีเงิน

หุม้ หนัง/แถบสีเงิน

ยูรเี ทน

สูง-ต่า และเข้า-ออก
(Tilt & Telescopic)

สูง-ต่า และเข้า-ออก
(Tilt & Telescopic)

สูง-ต่า และเข้า-ออก
(Tilt & Telescopic)

อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อานวยความสะดวก (ต่อ)

ที่บงั แดดด้านผูข้ บั ขี่
ที่บงั แดดด้านผูโ้ ดยสาร
มือจับ
วัสดุพวงมาลัย / การตกแต่ง
การปรับระดับพวงมาลัย

สีดาเมทัลลิก และแถบ สีดาเมทัลลิก และแถบสี
สีเงิน
เงิน

สีดาเมทัลลิก

สูง-ต่า และเข้า-ออก สูง-ต่า และเข้า-ออก (Tilt สูง-ต่า และเข้า-ออก (Tilt
(Tilt & Telescopic)
& Telescopic)
& Telescopic)

4X2 2.4J

4X2 2.4J Plus

4X2 2.7J Plus

4X2 2.4E

4X2 2.4G

Prerunner 2X4 2.4J
Plus

-

-

-





-

ยูรเี ทน

ยูรเี ทน

ยูรเี ทน

ยูรเี ทน

หุม้ หนัง/โครเมียม

ยูรเี ทน

ฐานเกียร์

-

-

-

-

แถบสีเงิน

-

เบรกมือ

สีดา

สีดา

สีดา

สีดา

สีดา ตกแต่งด้วย
โครเมียม

สีดา

มาตรวัดเรืองแสง Optitron

-

-

-

-



-

จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID)

-

-

-



จอสีแบบ TFT

-

พร้อมไฟส่วนบุคคล

พร้อมไฟส่วนบุคคล

พร้อมไฟส่วนบุคคล

พร้อมไฟส่วนบุคคล

พร้อมไฟส่วนบุคคล

พร้อมไฟส่วนบุคคล

-

-

-





-

แบบปรับลดแสง
สะท้อน

แบบปรับลดแสง
สะท้อน

แบบปรับลดแสง
สะท้อน

แบบปรับลดแสง
สะท้อน

กระจกไฟฟ้ าแบบขึน้ -ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้ อง
การการหนี บ

-

เฉพาะด้านผูข้ บั

เฉพาะด้านผูข้ บั

เฉพาะด้านผูข้ บั

เฉพาะด้านผูข้ บั

เฉพาะด้านผูข้ บั

กุญแจรีโมท

-

Jack Knife Key

Jack Knife Key

Jack Knife Key

Jack Knife Key

Jack Knife Key

ข้อมูลทางเทคนิ ค

อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อานวยความสะดวก (ต่อ)
สวิ ตซ์ควบคุมเครือ่ งเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่
พวงมาลัย
วัสดุหวั เกียร์ / การตกแต่ง

ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร
ไฟแสดงตาแหน่ งกุญแจ
กระจกมองหลัง

แบบปรับลดแสงสะท้อน แบบปรับลดแสงสะท้อน

ข้อมูลทางเทคนิ ค

4X2 2.4J

4X2 2.4J Plus

4X2 2.7J Plus

4X2 2.4E

4X2 2.4G

Prerunner 2X4 2.4J
Plus

อุปกรณ์ภายใน และอุปกรณ์อานวยความสะดวก (ต่อ)
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock

-

สวิ ตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power)

-











เครือ่ งปรับอากาศปรับทิ ศทางลม 5 แบบ

ธรรมดา

ธรรมดา

ธรรมดา

ธรรมดา

อัตโนมัติ

ธรรมดา

ช่องเก็บของด้านบน







แบบ Cool Box

แบบ Cool Box



ช่องเก็บของด้านล่าง

พร้อมกุญแจล็อก

พร้อมกุญแจล็อก

พร้อมกุญแจล็อก

พร้อมกุญแจล็อก

แบบหน่วง พร้อมกุญแจ
ล็อก

พร้อมกุญแจล็อก



มีฝาปิ ด

มีฝาปิ ด

มีฝาปิ ด หุม้ ผ้า

มีฝาปิ ด หุม้ ผ้า

มีฝาปิ ด

พร้อมทีว่ างขวดน้า

พร้อมทีว่ างขวดน้า

พร้อมทีว่ างขวดน้า

พร้อมทีว่ างขวดน้า

พร้อมทีว่ างขวดน้า

พร้อมทีว่ างขวดน้า

ที่เก็บแว่นตา













ที่วางแก้ว













ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้ า













1 ตาแหน่ง

2 ตาแหน่ง

2 ตาแหน่ง

2 ตาแหน่ง

2 ตาแหน่ง

2 ตาแหน่ง

กล่องเก็บของ
ช่องเก็บของที่แผงประตูหน้ า

ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ ากระแสตรง DC 12 โวลต์

พร้อมแบตเตอรีส่ ารอง พร้อมแบตเตอรีส่ ารอง พร้อมแบตเตอรีส่ ารอง พร้อมแบตเตอรีส่ ารอง พร้อมแบตเตอรีส่ ารอง
ของระบบ
ของระบบ
ของระบบ
ของระบบ
ของระบบ

4X2 2.4J

4X2 2.4J Plus

4X2 2.7J Plus

4X2 2.4E

4X2 2.4G

Prerunner 2X4 2.4J
Plus

CD

CD

CD

CD

CD

CD

รองรับโทรศัพท์ และ
การเล่นเพลง

รองรับโทรศัพท์ และ
การเล่นเพลง

รองรับโทรศัพท์ และ
การเล่นเพลง

ระบบโทรออกด้วยเสียง

-

-

-

-

-

-

ระบบนาทาง

-

-

-

-

-

-

2 ตาแหน่ง

4 ตาแหน่ง

4 ตาแหน่ง

4 ตาแหน่ง

6 ตาแหน่ง

4 ตาแหน่ง

แบบสัน้

แบบสัน้

แบบสัน้

แบบสัน้

แบบสัน้

แบบสัน้

ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobiliser

-

-

-





-

ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running
Lights)













ไฟตัดหมอกหน้ า

-

-

-

-



-

ไฟตัดหมอกหลัง













ข้อมูลทางเทคนิ ค

ระบบเครือ่ งเสียงและการเชื่อมต่อ
ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิ ทยุ FM/AM และ
เครือ่ งเล่นแผ่น
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth

ลาโพง
เสาอากาศ

รองรับโทรศัพท์ และ รองรับโทรศัพท์ และการ รองรับโทรศัพท์ และการ
การเล่นเพลง
เล่นเพลง
เล่นเพลง

ความปลอดภัย

4X2 2.4J

4X2 2.4J Plus

4X2 2.7J Plus

4X2 2.4E

4X2 2.4G

Prerunner 2X4 2.4J
Plus

ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED













ไล่ฝ้ากระจกหลัง

-

-

-





-

กล้องมองหลัง

-

-

-

-

-

-

พร้อมระบบดึงกลับ
และผ่อนแรงดึง
อัตโนมัติ

พร้อมระบบดึงกลับ
และผ่อนแรงดึง
อัตโนมัติ

พร้อมระบบดึงกลับ
และผ่อนแรงดึง
อัตโนมัติ

พร้อมระบบดึงกลับ
และผ่อนแรงดึง
อัตโนมัติ

ระบบป้ องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรง
เบรก EBD













โครงสร้างตัวถังนิ รภัย GOA













คานเหล็กนิ รภัยด้านข้าง













ด้านผูข้ บั ผูโ้ ดยสาร
และหัวเข่าผูข้ บั

ด้านผูข้ บั ผูโ้ ดยสาร
และหัวเข่าผูข้ บั

ด้านผูข้ บั ผูโ้ ดยสาร
และหัวเข่าผูข้ บั

ด้านผูข้ บั ผูโ้ ดยสาร
และหัวเข่าผูข้ บั

ข้อมูลทางเทคนิ ค

ความปลอดภัย (ต่อ)

เข็มขัดนิ รภัย 3 จุด

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS

พร้อมระบบดึงกลับ และ พร้อมระบบดึงกลับ และ
ผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ ผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ

ด้านผูข้ บั ผูโ้ ดยสาร และ ด้านผูข้ บั ผูโ้ ดยสาร และ
หัวเข่าผูข้ บั
หัวเข่าผูข้ บั

เงื่อนไขการใช้งาน
บริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด สงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมิตอ้ งบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลีย่ นแปลง เพื่อให้
์
เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพและความต้องการภายในประเทศ
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผูแ้ ทนจาหน่ายโตโยต้าใกล้บา้ นท่าน

