FORESTER 2.0i-L
ขนาดและนา้ หน ัก
ยาว / กว ้าง / สูง (มม.)

4,625 / 1,815 / 1,730

ความยาวช่วงล ้อ (มม.)

2,670

ขนาดยาง

225 / 60 R17

น้ าหนักรถเปล่า (กก.)

1,533

ระยะตา่ สุดจากพืน
้ (มม.)

220

เครือ
่ งยนต์
เครือ
่ งยนต์แบบ

้ เพลิงโดยตรง
เครือ
่ งยนต์เบนซินลูกสูบนอน 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว ระบบหัวฉีดเชือ

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซ.ี )

1,995

กาลังสูงสุด (แรงม ้า / รอบต่อนาที)

156 / 6,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที)

196 / 4,000

้ เพลิง (ลิตร)
ความจุถังน้ ามันเชือ

63

ช่วงล่างและระบบก ันสะเทือน
ระบบส่งกาลัง

อัตโนมัตแ
ิ ปรผันต่อเนือ
่ ง CVT

ระบบเบรค (หน ้า/หลัง)

ดิสเบรกพร ้อมครีบระบายความร ้อน / ดิสเบรกพร ้อมครีบระบายความร ้อน

ระบบกันสะเทือน (หน ้า/หลัง)

ั สตรัท/ปี กนกคู่
แมคเฟอร์สน

อุปกรณ์ภายนอก
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED

ไฟตัดหมอกหน ้า

ทีฉ
่ ีดน้ าล ้างไฟหน ้า

ไฟหน ้า LED แบบปรับระดับอัตโนมัต ิ

กระจกมองข ้างปรับไฟฟ้ าพร ้อมติดตัง้ ไฟเลีย
้ ว
แบบ LED

ไฟตัดหมอกหลัง

ราวหลังคา

สปอยเลอร์หลังคา

เสาอากาศแบบครีบฉลาม
ระบบความปลอดภ ัย
เบรก ABS แบบมีเซ็นเซอร์ 4 จุดควบคุมแรงดันน้ ามันเบรก 4 ล ้อพร ้อมระบบกระจายแรงเบรก
แบบอิเล็กทรอนิกส์

ไฟเตือนกรณีเบรกฉุกเฉิน

ระบบควบคุมแรงบิดอัตโนมัตข
ิ ณะเข ้าโค ้ง (ATV)

จุดยึดเบาะนิรภัยสาหรับเด็ก ISO-FIX

ระบบเสริมแรงเบรก

แป้ นเหยียบนิรภัย

ระบบป้ องกันคันเร่งค ้าง

คานนิรภัยเสริมความแข็งแรงบริเวณประตูข ้าง

ระบบยับยัง้ การทางานของเครือ
่ งยนต์

ถุงลมนิรภัยด ้านหน ้า ด ้านข ้าง และม่านถุงลม SRS

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (VDC)

ถุงลมนิรภัย SRS ป้ องกันเข่า

่ ั การทางานและสิง่ อานวยความสะดวก
ฟังก์ชน
กระจังหน ้าเปิ ด-ปิ ด อัตโนมัต ิ

ระบบเครือ
่ งเสียงแบบมีหน ้าจอขนาด 8.0 นิว้
(พร ้อมระบบนาทาง)

ไฟหน ้าแบบอัตโนมัต ิ LED

ระบบป้ องกันรถไหลโดยไม่ต ้องเหยียบเบรก
(AVH)

ระบบแฮนด์ฟรีรองรับ Bluetooth

ระบบปรับอากาศอัตโนมัตแ
ิ บบ Dual Zone

เบรกมือไฟฟ้ า

หน ้าจออเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูง

พวงมาลัยอเนกประสงค์พร ้อมระบบควบคุม
ความเร็ วคงที่

ไฟเลีย
้ วแบบ One Touch

ก ้านเปลีย
่ นเกียร์บริเวณพวงมาลัย

ระบบเข ้าสูร่ ถด ้วยรหัส PIN

เบาะคนขับแบบปรับด ้วยไฟฟ้ า

เบาะผู ้โดยสารข ้างคนขับแบบปรับด ้วยไฟฟ้ า

ทีป
่ ั ดน้ าฝนแบบมีเซ็นเซอร์ตรวจจับหยดน้ าฝน
อัตโนมัต ิ

ทีพ
่ ักแขนผู ้โดยสารด ้านหลังพร ้อมทีว่ างแก ้ว

กล ้องมองหลังขณะถอยจอด

เบาะผู ้โดยสารด ้านหลังปรับเอนได ้

แผ่นปิ ดห ้องเก็บสัมภาระแบบถอดได ้

เซ็นเซอร์ถอยหลัง

SI-DRIVE

ระบบ Smart Entry และ Push Start

พวงมาลัยแบบปรับระดับได ้ 4 ทิศทาง

ช่องเสียบ USB, HDMI และช่องเสียบเครือ
่ ง
เล่นเพลงภายนอก

X-MODE

เบาะหลังแบบพับได ้ในอัตราส่วน 60/40

* ระดับความปลอดภัยจะมีผลใช ้กับรถยนต์ทท
ี่ ดสอบในตลาดทีเ่ ฉพาะเจาะจง

FORESTER 2.0i-S
ขนาดและนา้ หน ัก
ยาว / กว ้าง / สูง (มม.)

4,625 / 1,815 / 1,730

ความยาวช่วงล ้อ (มม.)

2,670

ขนาดยาง

225 / 55 R18

น้ าหนักรถเปล่า (กก.)

1,542

ระยะตา่ สุดจากพืน
้ (มม.)

220

เครือ
่ งยนต์
เครือ
่ งยนต์แบบ

้ เพลิงโดยตรง
เครือ
่ งยนต์เบนซินลูกสูบนอน 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว ระบบหัวฉีดเชือ

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซ.ี )

1,995

กาลังสูงสุด (แรงม ้า / รอบต่อนาที)

156 / 6,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที)

196 / 4,000

้ เพลิง (ลิตร)
ความจุถังน้ ามันเชือ

63

ช่วงล่างและระบบก ันสะเทือน
ระบบส่งกาลัง

อัตโนมัตแ
ิ ปรผันต่อเนือ
่ ง CVT

ระบบเบรค (หน ้า/หลัง)

ดิสเบรกพร ้อมครีบระบายความร ้อน / ดิสเบรกพร ้อมครีบระบายความร ้อน

ระบบกันสะเทือน (หน ้า/หลัง)

ั สตรัท/ปี กนกคู่
แมคเฟอร์สน

อุปกรณ์ภายนอก
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED

ไฟตัดหมอกหน ้า LED

ทีฉ
่ ีดน้ าล ้างไฟหน ้า

ไฟหน ้า LED แบบปรับระดับอัตโนมัต ิ

กระจกมองข ้างปรับไฟฟ้ าพร ้อมติดตัง้ ไฟเลีย
้ ว
แบบ LED

ไฟตัดหมอกหลัง

ราวหลังคา

สปอยเลอร์หลังคา

เสาอากาศแบบครีบฉลาม
ระบบความปลอดภ ัย
เบรก ABS แบบมีเซ็นเซอร์ 4 จุดควบคุมแรงดันน้ ามันเบรก 4 ล ้อพร ้อมระบบกระจายแรงเบรก
แบบอิเล็กทรอนิกส์

ไฟเตือนกรณีเบรกฉุกเฉิน

ระบบควบคุมแรงบิดอัตโนมัตข
ิ ณะเข ้าโค ้ง (ATV)

จุดยึดเบาะนิรภัยสาหรับเด็ก ISO-FIX

ระบบเสริมแรงเบรก

แป้ นเหยียบนิรภัย

ระบบป้ องกันคันเร่งค ้าง

คานนิรภัยเสริมความแข็งแรงบริเวณประตูข ้าง

ระบบยับยัง้ การทางานของเครือ
่ งยนต์

ถุงลมนิรภัยด ้านหน ้า ด ้านข ้าง และม่านถุงลม SRS

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (VDC)

ถุงลมนิรภัย SRS ป้ องกันเข่า

่ ั การทางานและสิง่ อานวยความสะดวก
ฟังก์ชน
กระจังหน ้าเปิ ด-ปิ ด อัตโนมัต ิ

แป้ นเหยียบอลูมเิ นียม

ระบบเครือ
่ งเสียงแบบมีหน ้าจอขนาด 8.0 นิว้
(พร ้อมระบบนาทาง)

ไฟหน ้าแบบอัตโนมัต ิ

ระบบป้ องกันรถไหลโดยไม่ต ้องเหยียบเบรก
(AVH)

ระบบแฮนด์ฟรีรองรับ Bluetooth

ระบบปรับอากาศอัตโนมัตแ
ิ บบ Dual Zone

เบรกมือไฟฟ้ า

หน ้าจออเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูง

พวงมาลัยอเนกประสงค์พร ้อมระบบควบคุม
ความเร็ วคงที่

ไฟเลีย
้ วแบบ One Touch

ก ้านเปลีย
่ นเกียร์บริเวณพวงมาลัย

ระบบเข ้าสูร่ ถด ้วยรหัส PIN

เบาะคนขับแบบปรับด ้วยไฟฟ้ า

เบาะผู ้โดยสารข ้างคนขับแบบปรับด ้วยไฟฟ้ า

ประตูท ้ายเปิ ด-ปิ ดด ้วยระบบไฟฟ้ าพร ้อม
ฟั งชันก์จดจาระดับความสูง

ทีป
่ ั ดน้ าฝนแบบมีเซ็นเซอร์ตรวจจับหยดน้ าฝน
อัตโนมัต ิ

ทีพ
่ ักแขนผู ้โดยสารด ้านหลังพร ้อมทีว่ างแก ้ว

กล ้องมองหลังขณะถอยจอด

เบาะผู ้โดยสารด ้านหลังปรับเอนได ้

แผ่นปิ ดห ้องเก็บสัมภาระแบบถอดได ้

เซ็นเซอร์ถอยหลัง

SI-DRIVE

ระบบ Smart Entry และ Push Start

Special X-MODE

ไฟหน ้าเลีย
้ วตามพวงมาลัย

พวงมาลัยแบบปรับระดับได ้ 4 ทิศทาง

ช่องเสียบ USB, HDMI และช่องเสียบเครือ
่ ง
เล่นเพลงภายนอก

เบาะหลังแบบพับได ้ในอัตราส่วน 60/40

* ระดับความปลอดภัยจะมีผลใช ้กับรถยนต์ทท
ี่ ดสอบในตลาดทีเ่ ฉพาะเจาะจง

