NEW MG EXTENDER 2.0 DC GRAND 4WD X 6AT
ข้อมูลเทคนิค และสมรรถนะ

อุปกรณ์ภายนอก

เครื่องยนต์

Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo
Intercooler

ระบบจ่ายน้ำ�มัน

Common Rail Direct Injection

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)

1,996

กำ�ลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที)

119 (161) / 4,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที)

375 / 1,500 – 2,400

ระบบเกียร์

อัตโนมั ติ 6 สปีด

ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ พร้อมระบบล็อคเฟืองท้าย

มี

ระบบช่วงล่างหน้า

อิสระปีกนกคู่

ระบบช่วงล่างหลัง

แหนบแบบซ้อนแผ่น

ระบบดิสก์เบรกหน้า และหลัง

พร้อมช่องระบายความร้อนเฉพาะด้านหน้า

ขนาดล้อ และยาง

ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว 255 / 60 R18

อุปกรณ์ภายใน และระบบเครื่องเสียง
สีภายใน

ดำ�

วัสดุหุ้มเบาะ

หนัง และวัสดุสังเคราะห์

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย

มี

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั ติ (Cruise Control) มี

ไฟหน้า

LED โปรเจคเตอร์

ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมั ติ

มี

ไฟส่องสว่างสำ�หรับการขับขี่เวลากลางวันแบบ LED

มี

ระบบควบคุมไฟหน้าปรับเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยอัตโนมั ติ

มี

ไฟตัดหมอกหน้า

มี

ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

มี

กระจกมองข้าง และมือเปิดประตู

แบบโครเมียม

กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว

มี

ระบบปัดน้ำ�ฝนด้านหน้า

แบบอัตโนมั ติ

บันไดข้าง

มี

ระบบความปลอดภัย
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist)
ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System)

เบาะนั่งคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า

ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง

เบาะนั่งด้านหลัง พร้อมช่องเก็บของ
และที่วางแขนพับเก็บได้

มี

ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System)

กระจกมองหลังตัดแสง

แบบอัตโนมั ติ

ระบบช่วยเตือนมุมอับสายสา BSD (Blind Spot Detection)

ระบบปรับอากาศ

แบบอัตโนมั ติ

ระบบปรับอากาศด้านหลัง

มี

ปุ่มสตาร์ทอัจฉริยะ Push Start

มี

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง

พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์

จำ�นวนลำ�โพง

6 ตัว

วิทยุ MP3 และช่อง AUX

มี

หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว

มี

ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่อง
เชื่อมต่อ USB 2 ช่อง

มี

ระบบสั่งการอัจฉริยะ i – SMART

มี

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descend Control System)

ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning)
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมั ติ

มี

เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำ�แหน่ง

มี

ถุงลมนิรภัย

คู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลม

กล้องมองภาพรอบทิศทาง พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง

มี

ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer

มี

ระยะรับประกัน 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร

NEW MG EXTENDER 2.0 DC GRAND X 6AT
ข้อมูลเทคนิค และสมรรถนะ

อุปกรณ์ภายนอก

เครื่องยนต์

Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo
Intercooler

ระบบจ่ายน้ำ�มัน

Common Rail Direct Injection

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)

1,996

กำ�ลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที)

119 (161) / 4,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที)

375 / 1,500 – 2,400

ระบบเกียร์

อัตโนมั ติ 6 สปีด

ระบบช่วงล่างหน้า

อิสระปีกนกคู่

ระบบช่วงล่างหลัง

แหนบแบบซ้อนแผ่น

ระบบดิสก์เบรกหน้า และหลัง

พร้อมช่องระบายความร้อนเฉพาะด้านหน้า

ขนาดล้อ และยาง

ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว 255 / 60 R18

อุปกรณ์ภายใน และระบบเครื่องเสียง
สีภายใน

ดำ�

วัสดุหุ้มเบาะ

หนัง และวัสดุสังเคราะห์

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย

มี

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั ติ (Cruise Control) มี
เบาะนั่ง
เบาะนั่งด้านหลัง พร้อมช่องเก็บของ
และที่วางแขนพับเก็บได้

คนขับปรับ 6 ทิศทาง และเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
ปรับ 4 ทิศทาง
มี

กระจกมองหลังตัดแสง

แบบอัตโนมั ติ

ระบบปรับอากาศ

แบบอัตโนมั ติ

ระบบปรับอากาศด้านหลัง

มี

ปุ่มสตาร์ทอัจฉริยะ Push Start

มี

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง

พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์

จำ�นวนลำ�โพง

6 ตัว

วิทยุ MP3 และช่อง AUX

มี

หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว

มี

ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่อง
เชื่อมต่อ USB 2 ช่อง

มี

ระบบสั่งการอัจฉริยะ i – SMART

มี

ไฟหน้า

โปรเจคเตอร์

ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมั ติ

มี

ไฟส่องสว่างสำ�หรับการขับขี่เวลากลางวัน

มี

ไฟตัดหมอกหน้า

มี

ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

มี

กระจกมองข้าง และมือเปิดประตู

แบบโครเมียม

กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว

มี

ระบบปัดน้ำ�ฝนด้านหน้า

แบบหน่วงเวลา

บันไดข้าง

มี

ระบบความปลอดภัย
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist)
ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System)
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descend Control System)
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System)
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมั ติ

มี

เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำ�แหน่ง

มี

ถุงลมนิรภัย

คู่หน้า

กล้องมองหลัง พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง

มี

ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer

มี

ระยะรับประกัน 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร

NEW MG EXTENDER 2.0 DC GRAND D 6AT
ข้อมูลเทคนิค และสมรรถนะ

อุปกรณ์ภายนอก

เครื่องยนต์

Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo
Intercooler

ระบบจ่ายน้ำ�มัน

Common Rail Direct Injection

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)

1,996

กำ�ลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที)

119 (161) / 4,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที)

375 / 1,500 – 2,400

ระบบเกียร์

อัตโนมั ติ 6 สปีด

ระบบช่วงล่างหน้า

อิสระปีกนกคู่

ระบบช่วงล่างหลัง

แหนบแบบซ้อนแผ่น

ระบบดิสก์เบรกหน้า และหลัง

พร้อมช่องระบายความร้อนเฉพาะด้านหน้า

ขนาดล้อ และยาง

ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 245 / 70 R16

อุปกรณ์ภายใน และระบบเครื่องเสียง
สีภายใน

ดำ�

วัสดุหุ้มเบาะ

ผ้า

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย

มี

เบาะนั่ง

คนขับปรับ 6 ทิศทาง และเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
ปรับ 4 ทิศทาง

เบาะนั่งด้านหลัง พร้อมช่องเก็บของ
และที่วางแขนพับเก็บได้

มี

กระจกมองหลังตัดแสง

แบบธรรมดา

ระบบปรับอากาศ

แบบธรรมดา

ระบบปรับอากาศด้านหลัง

มี

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง

พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์

จำ�นวนลำ�โพง

6 ตัว

วิทยุ MP3 และช่อง AUX

มี

หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว

มี

ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่อง
เชื่อมต่อ USB 2 ช่อง

มี

ไฟหน้า

โปรเจคเตอร์

ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมั ติ

มี

ไฟส่องสว่างสำ�หรับการขับขี่เวลากลางวัน

มี

ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

มี

กระจกมองข้าง และมือเปิดประตู

แบบโครเมียม

กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว

มี

ระบบปัดน้ำ�ฝนด้านหน้า

แบบหน่วงเวลา

บันไดข้าง

มี

ระบบความปลอดภัย
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist)
ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System)
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descend Control System)
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมั ติ

มี

เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำ�แหน่ง

มี

ถุงลมนิรภัย

คู่หน้า

กล้องมองหลัง พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง

มี

ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer

มี

ระยะรับประกัน 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร

NEW MG EXTENDER 2.0 DC GRAND D 6MT
ข้อมูลเทคนิค และสมรรถนะ

อุปกรณ์ภายนอก

เครื่องยนต์

Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo
Intercooler

ระบบจ่ายน้ำ�มัน

Common Rail Direct Injection

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)

1,996

กำ�ลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที)

119 (161) / 4,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที)

375 / 1,500 – 2,400

ระบบเกียร์

ธรรมดา 6 สปีด

ระบบช่วงล่างหน้า

อิสระปีกนกคู่

ระบบช่วงล่างหลัง

แหนบแบบซ้อนแผ่น

ระบบดิสก์เบรกหน้า และหลัง

พร้อมช่องระบายความร้อนเฉพาะด้านหน้า

ขนาดล้อ และยาง

ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 245 / 70 R16

อุปกรณ์ภายใน และระบบเครื่องเสียง
สีภายใน

ดำ�

วัสดุหุ้มเบาะ

ผ้า

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย

มี

เบาะนั่ง

คนขับปรับ 6 ทิศทาง และเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
ปรับ 4 ทิศทาง

เบาะนั่งด้านหลัง พร้อมช่องเก็บของ
และที่วางแขนพับเก็บได้

มี

กระจกมองหลังตัดแสง

แบบธรรมดา

ระบบปรับอากาศ

แบบธรรมดา

ระบบปรับอากาศด้านหลัง

มี

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง

พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์

จำ�นวนลำ�โพง

6 ตัว

วิทยุ MP3 และช่อง AUX

มี

หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว

มี

ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่อง
เชื่อมต่อ USB 2 ช่อง

มี

ไฟหน้า

โปรเจคเตอร์

ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมั ติ

มี

ไฟส่องสว่างสำ�หรับการขับขี่เวลากลางวัน

มี

ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

มี

กระจกมองข้าง และมือเปิดประตู

แบบโครเมียม

กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว

มี

ระบบปัดน้ำ�ฝนด้านหน้า

แบบหน่วงเวลา

บันไดข้าง

มี

ระบบความปลอดภัย
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist)
ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System)
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descend Control System)
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมั ติ

มี

เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำ�แหน่ง

มี

ถุงลมนิรภัย

คู่หน้า

กล้องมองหลัง พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง

มี

ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer

มี

ระยะรับประกัน 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร

NEW MG EXTENDER 2.0 GC GRAND X 6MT
ข้อมูลเทคนิค และสมรรถนะ

อุปกรณ์ภายนอก

เครื่องยนต์

Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo
Intercooler

ระบบจ่ายน้ำ�มัน

Common Rail Direct Injection

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)

1,996

กำ�ลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที)

119 (161) / 4,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที)

375 / 1,500 – 2,400

ระบบเกียร์

ธรรมดา 6 สปีด

ระบบช่วงล่างหน้า

อิสระปีกนกคู่

ระบบช่วงล่างหลัง

แหนบแบบซ้อนแผ่น

ระบบดิสก์เบรกหน้า และหลัง

พร้อมช่องระบายความร้อนเฉพาะด้านหน้า

ขนาดล้อ และยาง

ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว 255 / 60 R18

อุปกรณ์ภายใน และระบบเครื่องเสียง
สีภายใน

ดำ�

วัสดุหุ้มเบาะ

หนัง และวัสดุสังเคราะห์

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย

มี

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั ติ (Cruise Control) มี
เบาะนั่ง

เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง และเบาะนั่งผู้โดยสาร
ปรับ 4 ทิศทาง

กระจกมองหลังตัดแสง

แบบอัตโนมั ติ

ระบบปรับอากาศ

แบบอัตโนมั ติ

ปุ่มสตาร์ทอัจฉริยะ Push Start

มี

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง

พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์

จำ�นวนลำ�โพง

4 ตัว

วิทยุ MP3 และช่อง AUX

มี

หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว

มี

ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่อง
เชื่อมต่อ USB 2 ช่อง

มี

ระบบสั่งการอัจฉริยะ i – SMART

มี

ไฟหน้า

โปรเจคเตอร์

ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมั ติ

มี

ไฟส่องสว่างสำ�หรับการขับขี่เวลากลางวัน

มี

ไฟตัดหมอกหน้า

มี

ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

มี

กระจกมองข้าง และมือเปิดประตู

แบบโครเมียม

กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว

มี

ระบบปัดน้ำ�ฝนด้านหน้า

แบบหน่วงเวลา

บันไดข้าง

มี

ระบบความปลอดภัย
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist)
ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System)
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descend Control System)
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System)
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมั ติ

มี

ถุงลมนิรภัย

คู่หน้า

กล้องมองหลัง พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง

มี

ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer

มี

ระยะรับประกัน 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร

NEW MG EXTENDER 2.0 GC GRAND D 6AT
ข้อมูลเทคนิค และสมรรถนะ

อุปกรณ์ภายนอก

เครื่องยนต์

Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo
Intercooler

ระบบจ่ายน้ำ�มัน

Common Rail Direct Injection

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)

1,996

กำ�ลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที)

119 (161) / 4,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที)

375 / 1,500 – 2,400

ระบบเกียร์

อัตโนมั ติ 6 สปีด

ระบบช่วงล่างหน้า

อิสระปีกนกคู่

ระบบช่วงล่างหลัง

แหนบแบบซ้อนแผ่น

ระบบดิสก์เบรกหน้า และหลัง

พร้อมช่องระบายความร้อนเฉพาะด้านหน้า

ขนาดล้อ และยาง

ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 245 / 70 R16

อุปกรณ์ภายใน และระบบเครื่องเสียง
สีภายใน

ดำ�

วัสดุหุ้มเบาะ

ผ้า

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย

มี

เบาะนั่ง

เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง และเบาะนั่งผู้โดยสาร
ปรับ 4 ทิศทาง

กระจกมองหลังตัดแสง

แบบธรรมดา

ระบบปรับอากาศ

แบบธรรมดา

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง

พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์

จำ�นวนลำ�โพง

4 ตัว

วิทยุ MP3 และช่อง AUX

มี

หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว

มี

ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่อง
เชื่อมต่อ USB 2 ช่อง

มี

ไฟหน้า

โปรเจคเตอร์

ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมั ติ

มี

ไฟส่องสว่างสำ�หรับการขับขี่เวลากลางวัน

มี

ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

มี

กระจกมองข้าง และมือเปิดประตู

แบบโครเมียม

กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว

มี

ระบบปัดน้ำ�ฝนด้านหน้า

แบบหน่วงเวลา

บันไดข้าง

มี

ระบบความปลอดภัย
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist)
ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System)
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descend Control System)
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมั ติ

มี

ถุงลมนิรภัย

คู่หน้า

กล้องมองหลัง พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง

มี

ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer

มี

ระยะรับประกัน 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร

NEW MG EXTENDER 2.0 GC GRAND D 6MT
ข้อมูลเทคนิค และสมรรถนะ

อุปกรณ์ภายนอก

เครื่องยนต์

Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo
Intercooler

ระบบจ่ายน้ำ�มัน

Common Rail Direct Injection

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)

1,996

กำ�ลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที)

119 (161) / 4,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที)

375 / 1,500 – 2,400

ระบบเกียร์

ธรรมดา 6 สปีด

ระบบช่วงล่างหน้า

อิสระปีกนกคู่

ระบบช่วงล่างหลัง

แหนบแบบซ้อนแผ่น

ระบบดิสก์เบรกหน้า และหลัง

พร้อมช่องระบายความร้อนเฉพาะด้านหน้า

ขนาดล้อ และยาง

ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 245 / 70 R16

อุปกรณ์ภายใน และระบบเครื่องเสียง
สีภายใน

ดำ�

วัสดุหุ้มเบาะ

ผ้า

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย

มี

เบาะนั่ง

เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง และเบาะนั่งผู้โดยสาร
ปรับ 4 ทิศทาง

กระจกมองหลังตัดแสง

แบบธรรมดา

ระบบปรับอากาศ

แบบธรรมดา

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง

พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์

จำ�นวนลำ�โพง

4 ตัว

วิทยุ MP3 และช่อง AUX

มี

หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว

มี

ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่อง
เชื่อมต่อ USB 2 ช่อง

มี

ไฟหน้า

โปรเจคเตอร์

ระบบควบคุมการ เปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมั ติ

มี

ไฟส่องสว่างสำ�หรับการขับขี่เวลากลางวัน

มี

ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

มี

กระจกมองข้าง และมือเปิดประตู

แบบโครเมียม

กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว

มี

ระบบปัดน้ำ�ฝนด้านหน้า

แบบหน่วงเวลา

บันไดข้าง

มี

ระบบความปลอดภัย
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist)
ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System)
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System)
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descend Control System)
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมั ติ

มี

ถุงลมนิรภัย

คู่หน้า

กล้องมองหลัง พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง

มี

ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer

มี

ระยะรับประกัน 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร

NEW MG EXTENDER 2.0 GC D 6MT
ข้อมูลเทคนิค และสมรรถนะ

อุปกรณ์ภายนอก

เครื่องยนต์

Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo
Intercooler

ระบบจ่ายน้ำ�มัน

Common Rail Direct Injection

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)

1,996

กำ�ลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที)

119 (161) / 4,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที)

375 / 1,500 – 2,400

ระบบเกียร์

ธรรมดา 6 สปีด

ระบบช่วงล่างหน้า

อิสระปีกนกคู่

ระบบช่วงล่างหลัง

แหนบแบบซ้อนแผ่น

ระบบเบรกหน้า

ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน

ระบบเบรกหลัง

ดรัมเบรก

ขนาดล้อ และยาง

ล้ออัลลอยด์ 15 นิ้ว 215 / 70 R15

อุปกรณ์ภายใน และระบบเครื่องเสียง
สีภายใน

ดำ�

วัสดุหุ้มเบาะ

ผ้า

ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย

มี

เบาะนั่ง

เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง และเบาะนั่งผู้โดยสาร
ปรับ 4 ทิศทาง

กระจกมองหลังตัดแสง

แบบธรรมดา

ระบบปรับอากาศ

แบบธรรมดา

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง

พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์

จำ�นวนลำ�โพง

4 ตัว

วิทยุ MP3 และช่อง AUX

มี

หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว

มี

ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่อง
เชื่อมต่อ USB 2 ช่อง

มี

ไฟหน้า

ฮาโลเจน

ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

มี

กระจกมองข้าง และมือเปิดประตู

แบบโครเมียม

กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว

มี

ระบบปัดน้ำ�ฝนด้านหน้า

แบบหน่วงเวลา

ระบบความปลอดภัย
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist)
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมั ติ

มี

ถุงลมนิรภัย

คู่หน้า

ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer

มี

ระยะรับประกัน 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร

NEW MG EXTENDER 2.0 GC C 6MT
ข้อมูลเทคนิค และสมรรถนะ

อุปกรณ์ภายนอก

เครื่องยนต์

Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo
Intercooler

ระบบจ่ายน้ำ�มัน

Common Rail Direct Injection

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)

1,996

กำ�ลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที)

119 (161) / 4,000

แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที)

375 / 1,500 – 2,400

ระบบเกียร์

ธรรมดา 6 สปีด

ระบบช่วงล่างหน้า

อิสระปีกนกคู่

ระบบช่วงล่างหลัง

แหนบแบบซ้อนแผ่น

ระบบเบรกหน้า

ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน

ระบบเบรกหลัง

ดรัมเบรก

ขนาดล้อ และยาง

ล้อกระทะ 15 นิ้ว 215 / 70 R15

อุปกรณ์ภายใน และระบบเครื่องเสียง
สีภายใน

ดำ�

วัสดุหุ้มเบาะ

ผ้า

เบาะนั่ง

เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง และเบาะนั่งผู้โดยสาร
ปรับ 4 ทิศทาง

กระจกมองหลังตัดแสง

แบบธรรมดา

ระบบปรับอากาศ

แบบธรรมดา

จำ�นวนลำ�โพง

4 ตัว

วิทยุ MP3 และช่อง AUX

มี

ไฟหน้า

ฮาโลเจน

ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED

มี

กระจกมองข้าง และมือเปิดประตู

สีดำ�

กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว

มี

ระบบปัดน้ำ�ฝนด้านหน้า

แบบหน่วงเวลา

ระบบความปลอดภัย
ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD
ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist)
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมั ติ

มี

ถุงลมนิรภัย

คู่หน้า

ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer

มี

ระยะรับประกัน 4 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร

