
* ระดับความปลอดภัยจะมผีลใชก้บัรถยนตท์ีท่ดสอบในตลาดทีเ่ฉพาะเจาะจง

เครือ่งยนต์

คานนริภัยเสรมิความแข็งแรงบรเิวณประตขูา้ง

เบาะหลังแบบพับไดใ้นอตัราสว่น 60/40

FORESTER 2.0i-L

ระบบเสรมิแรงเบรก แป้นเหยยีบนริภัย

ไฟตัดหมอกหลัง

 ระบบความปลอดภยั

เบรก ABS แบบมเีซน็เซอร ์4 จดุควบคมุแรงดันน ้ามนัเบรก 4 ลอ้พรอ้มระบบกระจายแรงเบรก

แบบอเิล็กทรอนกิส์
ไฟเตอืนกรณีเบรกฉุกเฉนิ

ระบบควบคมุแรงบดิอตัโนมตัขิณะเขา้โคง้ (ATV) จดุยดึเบาะนริภัยส าหรับเด็ก ISO-FIX

ราวหลังคา สปอยเลอรห์ลังคา

ระบบกนัสะเทอืน (หนา้/หลัง) แมคเฟอรส์นัสตรัท/ปีกนกคู่

เสาอากาศแบบครบีฉลาม

ถงุลมนริภัยดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และมา่นถงุลม SRS

 ฟงักช์ ัน่การท างานและสิง่อ านวยความสะดวก

ระบบเบรค (หนา้/หลัง)

ระบบป้องกนัคันเร่งคา้ง

กระจกมองขา้งปรับไฟฟ้าพรอ้มตดิตัง้ไฟเลีย้ว

แบบ LED

เครือ่งยนตแ์บบ เครือ่งยนตเ์บนซนิลกูสบูนอน 4 สบู DOHC 16 วาลว์ ระบบหัวฉีดเชือ้เพลงิโดยตรง

อปุกรณ์ภายนอก

ไฟตัดหมอกหนา้ ทีฉ่ีดน ้าลา้งไฟหนา้ ไฟหนา้ LED แบบปรับระดับอตัโนมตัิ

ปรมิาตรกระบอกสบู (ซซี.ี) 1,995

ก าลังสงูสดุ (แรงมา้ / รอบตอ่นาท)ี 156 / 6,000

ไฟสอ่งสวา่งเวลากลางวนัแบบ LED

เบรกมอืไฟฟ้า

ระบบป้องกนัรถไหลโดยไมต่อ้งเหยยีบเบรก 

(AVH)

ระบบเครือ่งเสยีงแบบมหีนา้จอขนาด 8.0 นิว้ 

(พรอ้มระบบน าทาง)

ระบบควบคมุเสถยีรภาพการทรงตัว (VDC) ถงุลมนริภัย SRS ป้องกนัเขา่

ระบบเขา้สูร่ถดว้ยรหัส PIN

ทีปั่ดน ้าฝนแบบมเีซน็เซอรต์รวจจับหยดน ้าฝน

อตัโนมตัิ

X-MODE

ไฟเลีย้วแบบ One Touch
พวงมาลัยอเนกประสงคพ์รอ้มระบบควบคมุ

ความเร็วคงที่

ทีพั่กแขนผูโ้ดยสารดา้นหลังพรอ้มทีว่างแกว้

พวงมาลัยแบบปรับระดับได ้4 ทศิทาง
ชอ่งเสยีบ USB, HDMI และชอ่งเสยีบเครือ่ง

เลน่เพลงภายนอก

แผน่ปิดหอ้งเก็บสมัภาระแบบถอดได ้ เซน็เซอรถ์อยหลัง

SI-DRIVE ระบบ Smart Entry และ Push Start

เบาะคนขบัแบบปรับดว้ยไฟฟ้า เบาะผูโ้ดยสารขา้งคนขบัแบบปรับดว้ยไฟฟ้า

กลอ้งมองหลังขณะถอยจอด

ขนาดและน า้หนกั

ยาว / กวา้ง / สงู (มม.) 4,625 / 1,815 / 1,730

ความยาวชว่งลอ้ (มม.) 2,670

ขนาดยาง 225 / 60 R17

น ้าหนักรถเปลา่ (กก.) 1,533

ระยะต า่สดุจากพืน้ (มม.) 220

เบาะผูโ้ดยสารดา้นหลังปรับเอนได ้

แรงบดิสงูสดุ (นวิตันเมตร / รอบตอ่นาท)ี 196 / 4,000

ความจถัุงน ้ามนัเชือ้เพลงิ (ลติร) 63

ชว่งลา่งและระบบกนัสะเทอืน

หนา้จออเนกประสงคป์ระสทิธภิาพสงู

ระบบสง่ก าลัง อตัโนมตัแิปรผันตอ่เนือ่ง CVT

ไฟหนา้แบบอตัโนมตั ิLED

ระบบแฮนดฟ์รรีองรับ Bluetooth ระบบปรับอากาศอตัโนมตัแิบบ Dual Zone

ดสิเบรกพรอ้มครบีระบายความรอ้น / ดสิเบรกพรอ้มครบีระบายความรอ้น

ระบบยับยัง้การท างานของเครือ่งยนต์

กระจังหนา้เปิด-ปิด อตัโนมตัิ

กา้นเปลีย่นเกยีรบ์รเิวณพวงมาลัย



* ระดับความปลอดภัยจะมผีลใชก้บัรถยนตท์ีท่ดสอบในตลาดทีเ่ฉพาะเจาะจง

เบาะหลังแบบพับไดใ้นอตัราสว่น 60/40

FORESTER 2.0i-S

ไฟตัดหมอกหลัง

แป้นเหยยีบอลมูเินยีม

ประตทูา้ยเปิด-ปิดดว้ยระบบไฟฟ้าพรอ้ม

ฟังชันกจ์ดจ าระดับความสงู

ระบบ Smart Entry และ Push Start

ไฟหนา้เลีย้วตามพวงมาลัย พวงมาลัยแบบปรับระดับได ้4 ทศิทาง
ชอ่งเสยีบ USB, HDMI และชอ่งเสยีบเครือ่ง

เลน่เพลงภายนอก
Special X-MODE

ทีปั่ดน ้าฝนแบบมเีซน็เซอรต์รวจจับหยดน ้าฝน

อตัโนมตัิ
ทีพั่กแขนผูโ้ดยสารดา้นหลังพรอ้มทีว่างแกว้ กลอ้งมองหลังขณะถอยจอด เบาะผูโ้ดยสารดา้นหลังปรับเอนได ้

แผน่ปิดหอ้งเก็บสมัภาระแบบถอดได ้ เซน็เซอรถ์อยหลัง SI-DRIVE

หนา้จออเนกประสงคป์ระสทิธภิาพสงู
พวงมาลัยอเนกประสงคพ์รอ้มระบบควบคมุ

ความเร็วคงที่
ไฟเลีย้วแบบ One Touch กา้นเปลีย่นเกยีรบ์รเิวณพวงมาลัย

ระบบเขา้สูร่ถดว้ยรหัส PIN เบาะคนขบัแบบปรับดว้ยไฟฟ้า เบาะผูโ้ดยสารขา้งคนขบัแบบปรับดว้ยไฟฟ้า

 ฟงักช์ ัน่การท างานและสิง่อ านวยความสะดวก

กระจังหนา้เปิด-ปิด อตัโนมตัิ
ระบบเครือ่งเสยีงแบบมหีนา้จอขนาด 8.0 นิว้ 

(พรอ้มระบบน าทาง)
ไฟหนา้แบบอตัโนมตัิ

ระบบป้องกนัรถไหลโดยไมต่อ้งเหยยีบเบรก 

(AVH)
ระบบแฮนดฟ์รรีองรับ Bluetooth ระบบปรับอากาศอตัโนมตัแิบบ Dual Zone เบรกมอืไฟฟ้า

ระบบป้องกนัคันเร่งคา้ง คานนริภัยเสรมิความแข็งแรงบรเิวณประตขูา้ง

ระบบยับยัง้การท างานของเครือ่งยนต์ ถงุลมนริภัยดา้นหนา้ ดา้นขา้ง และมา่นถงุลม SRS

ระบบควบคมุเสถยีรภาพการทรงตัว (VDC) ถงุลมนริภัย SRS ป้องกนัเขา่

เบรก ABS แบบมเีซน็เซอร ์4 จดุควบคมุแรงดันน ้ามนัเบรก 4 ลอ้พรอ้มระบบกระจายแรงเบรก

แบบอเิล็กทรอนกิส์
ไฟเตอืนกรณีเบรกฉุกเฉนิ

ระบบควบคมุแรงบดิอตัโนมตัขิณะเขา้โคง้ (ATV) จดุยดึเบาะนริภัยส าหรับเด็ก ISO-FIX

ระบบเสรมิแรงเบรก แป้นเหยยีบนริภัย

กระจกมองขา้งปรับไฟฟ้าพรอ้มตดิตัง้ไฟเลีย้ว

แบบ LED
ราวหลังคา สปอยเลอรห์ลังคา

เสาอากาศแบบครบีฉลาม

 ระบบความปลอดภยั

ไฟสอ่งสวา่งเวลากลางวนัแบบ LED ไฟตัดหมอกหนา้ LED ทีฉ่ีดน ้าลา้งไฟหนา้ ไฟหนา้ LED แบบปรับระดับอตัโนมตัิ

แรงบดิสงูสดุ (นวิตันเมตร / รอบตอ่นาท)ี 196 / 4,000

ความจถัุงน ้ามนัเชือ้เพลงิ (ลติร) 63

ชว่งลา่งและระบบกนัสะเทอืน

ระบบสง่ก าลัง อตัโนมตัแิปรผันตอ่เนือ่ง CVT

ระบบเบรค (หนา้/หลัง) ดสิเบรกพรอ้มครบีระบายความรอ้น / ดสิเบรกพรอ้มครบีระบายความรอ้น

ระบบกนัสะเทอืน (หนา้/หลัง) แมคเฟอรส์นัสตรัท/ปีกนกคู่

อปุกรณ์ภายนอก

ก าลังสงูสดุ (แรงมา้ / รอบตอ่นาท)ี 156 / 6,000

ขนาดยาง 225 / 55 R18

น ้าหนักรถเปลา่ (กก.) 1,542

ระยะต า่สดุจากพืน้ (มม.) 220

เครือ่งยนต์

เครือ่งยนตแ์บบ เครือ่งยนตเ์บนซนิลกูสบูนอน 4 สบู DOHC 16 วาลว์ ระบบหัวฉีดเชือ้เพลงิโดยตรง

ปรมิาตรกระบอกสบู (ซซี.ี) 1,995

ขนาดและน า้หนกั

ยาว / กวา้ง / สงู (มม.) 4,625 / 1,815 / 1,730

ความยาวชว่งลอ้ (มม.) 2,670
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