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MUSTANG



ເພີ່ມຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນກັບຂຸມພະລັງ ECOBOOST
ດ້ວຍ Performance Package  

MUSTANG  ECOBOOST

ຟອດ ມັສແຕງ ອີໂຄບຸສທ໌ ມາພ້ອມກັບເຄື່ອງຈັກ 2.3 ລິດ  
ທີ່ຕິດຕັ້ງເທັກໂນໂລຊີ ເທີໂບ ອີໂຄບຸສທ໌ GTDi 
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ກຳລັງແຮງຂອງລົດຈະມາພ້ອມກັບການກິນນ້ຳມັນ ແລະ ຄ່າອາຍເສຍຈຳນວນຫຼາຍອອກສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ  
ຟອດ ຈຶ່ງພັດທະນາເຄືື່ອງຈັກ EcoBoost໌ 2.3 ລິດ ໂດຍທີ່ຕິດຕັ້ງເທີໂບ Twin-Scrolls ແຮງສຽດຕ່ຳ ຫົວສີດແບບ Direct Inject 
ຈ່າຍນ້ຳມັນເຂົ້າຫ້ອງເຜົາໄໝ້ໂດຍຕົງດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳສູງ ແລະ ລະບົບວາວແປຜັນ 2 ຊຸດທີ່ເຮັດວຽກແບບອິດສະຫຼະ 
Variable Cam Timing ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍຜະລິດກຳລັງຂັບເຄື່ອນໄດ້ໃນທຸກຮອບຄວາມແຮງຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ການຈ່າຍນ້ຳມັນ
ທີ່ແມ່ນຍຳຍັງເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນປະລິມານທີ່ເໝາະສົມໃນການຈູດລະເບີດ ແລະ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກໍ່ຄືກຳລັງແຮງມ້າ
ທີ່ສູງເຖິງ 290 ແຮງມ້າ ແລະ ແຮງບິດສູງສຸດທີ່ 441 ນີວຕັນແມັດ 

ທາງດ້ານລະບົບການສົ່ງກຳລັງກໍ່ໂດດເດັ່ນຄືກັນເຊັ່ນ ຟອດ ໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບເກຍອັດຕະໂນມັດ 10 ສະປີດ 
ທີ່ມາພ້ອມລະບົບຄວບຄຸມການປຽນເກຍເທິງພວງມະໄລ(ແພັດໂດຊີບ) ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງກຳລັງສູ່ທ້ອງຖະໜົນຈຶ່ງເຮັດ
ໄດ້ເຕັມປະສິດທິພາບ ເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ມ່ວນໃນການຂັບຂີ່ກັບທຸກເສັ້ນທາງ

290 Ps
      ແຮງມ້າ.

441Nm
 ແຮງບິດ



ລະບົບຊ່ວຍເບຣກສຸກເສີນອັດຕະໂນມັດພ້ອມລະບົບກວດຈັບຄົນຍ່າງເທິງຫົນທາງ
ລະບົບຊ່ວຍເບຣກສຸກເສີນອັດຕະໂນມັດພ້ອມລະບົບກວດຈັບຄົນຍ່າງເທິງຫົນທາງ ສາມາດກວດຈັບຄົນ ແລະ ຄາດຄະເນ
ລ່ວງໜ້າເມື່ອລົດຂອງທ່ານມີຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະຕຳຄັນທາງໜ້າ ຫືຼ ຄົນທີ່ຍ່າງຂ້າມຫົນທາງ ລະບົບຈະແຈ້ງເຕ່ືອນຜູ້ຂັບຂີ່ 
ແຕ່ຫາກຍັງບ່ໍມີການຕອບສະໜອງຈາກຜູ້ຂັບຂ່ີ ລະບົບຈະເບຣກອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອລີກລ່ຽງການເກີດອຸປະຕິເຫດ

ລະບົບເທັກໂນໂລຊີຊ່ວຍເຫຼືອການຂັບຂີ່ຂ້ັນສູງ 
Advanced-Driving Assist  Technology

ລະບົບເປີດ/ປິດໄຟສູງອັດສະລິຍະ  Auto High Beam 
ໃນຄວາມມືດຂະນະຂັບຂ່ີີີໃນຍາມຄ່ຳຄືນ ລະບົບເປີດ/ປິດໄຟສູງອັດຕະໂນມັດ ທ່ີໃຊ້ກ້ອງເຣດາກວດ
ຈັບແສງໜ້າລົດຈະເປີດໄຟສູງໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເມື່ອເຣດາກວດຈັບໄດ້ວ່າມີແສງໄຟຂອງ
ລົດຄັນທາງໜ້າ ລະບົບຈະປິດໄຟສູງໃຫ້ທັນທີ. 

Adaptive Cruise Control ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວ
ແບບຮັກສາໄລຍະຫ່າງອັດຕະໂນມັດ 
ເມ່ືອຢູູ່ໃນການຂັບຂ່ີ ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວແບບຮັກສາໄລຍະຫ່າງຈະຄຳນວນໄລຍະຫ່າງຈາກຄົນ
ຄັນດ້ານໜ້າແບບອັດຕະໂນມັດໂດຍທ່ີທ່ານບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຍຽບເບຣກ ຫຼື ຄັນເລ່ງ ເພາະວ່າລະບົບເພີ່ມ
ຫຼືຫຼຸດຄວາມໄວໃຫ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມກັບລົດຄັນດ້ານໜ້າ ເພື່ອຮັກສາໄລຍະຫ່າງໃຫ້ຄົງທ່ີ.

Lane Keeping System ລະບົບບຮັກສາລົດແລ່ນໃນເລນ
ລະບົບບຮັກສາລົດແລ່ນໃນເລນ ໂດຍຈະເຕືອນດ້ວຍການສັ່ນເທິງພວງມະໄລ 
ແລະ ຈະດືງພວງມະໄລເພື່ອໃຫ້ລົດກັບເຂ້ົາຄືນໃນເລນເດີມ.



(Drive Mode) ໂໝດການຂັບຂ່ີ 
ກຳໜົດທຸກປະສົບການ ການຂັບຂ່ີ ຟອດ ມັສແຕງ ໃຫ້ຄວາມພິເສດໄດ້ຕາມໃຈ
ສ່ັງກັບໂໝດການຂັບຂ່ີ 5 ຮູບແບບການຂັບຂ່ີ ເຊັ່ນ: ປົກກະຕິ, ຫິມະ/ປຽກ, ສະ
ປອດພັສ,ສະໜາມແຂ່ງ, ແລ່ນທາງຕົງ ພຽງແຕ່ທ່ານເລືອກໂໝດການຂັບຂີ່ທ່ີ
ຕ້ອງການດ້ວຍການກົດທີ່ປຸ່ມ ໂໝດ ທີ່ແຜງຄອນໂຊນກາງ ລະບົບຕ່າງໆກ່ໍຈະ
ປ່ຽນຕາມໃຈສ່ັງອັດຕະໂນມັດ. 

ກຳໜົດໂໝດການຂັບຂີ່ຕາມໃຈສັ່ງ

Normal Mode ໂໝດປົກກະຕິ
ສ້າງຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ 
ການຕອບສະໜອງທ່ີໄວຂ້ືນ ເພື່ອປະສົບການ ການຂັບຂ່ີທີ່ດີຂ້ຶນ.

Snow/Wet Mode ໂໝດຫິມະ/ທາງປຽກ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຄວບຄຸມລົດໄດ້ງ່າຍຂ້ຶຶນ ເມື່ອສະພາບຫົນທາງເລ່ີມ
ມີໂຫດຮ້າຍ ລະບົບຈະຄວບຄຸມໃຫ້ການຕອບສະຂອງຄັນເລ່ງຊ້າລົງ 
ເພື່ອປ້ອງກັນລ້ໍໝູນຟຣີຫຼືມື່ນ ໂດຍທ່ີທ່ານຍັງສາມາດສຳຜັດກັບປະສິດ
ທິພາບຂອງ ມັສແຕງ ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.

Sport Plus Mode ສະປອດໂໝດ 
ປັບປ່ຽນການເຮັດວຽກຂອງຄັນເລ່ງ ແລະ ລະບົບບັງຄັບລ້ຽວໃຫ້ຕອບ
ສະໜອງໄວຂ້ຶນ ລວມໄປຮອດການປ່ຽນເກຍທີ່ຮອບເຄື່ອງສູງຂ້ຶນ 
ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ທ່ານສາມາດສຳຜັດກັບປະສິດທິພາບໃນການ
ຂັບຂ່ີໄດ້ຢ່າງເຕັມທ່ີເທິງເສ້ັນທາງທ່ີຄົດໂຄ້ງໄດ້ຢ່າງເຕັມທ່ີ. 

Track Mode ໂໝດສະໜາມ
ຖືກອອກແບບມາເພື່ອນັກແຂ່ງຕົວຈີງທີ່ຕ້ອງການລົດຟອດ ມັສແຕງ
ເຂົ້າໄປແລ່ນໃນສະໜາມແຂ່ງ ເຊິ່ງລົດກໍ່ຕ້ອງຕອບໂຈດຜູ້ຂັບຂ່ີໄດ້
ຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ ດ້ວຍລະບົບການຊົງໂຕການຖືກປິດການ
ໃຊ້ງານ ແລະ ຄັນເລ່ງຈະປັບໃຫ້ມີຄວາມຕອບສະໜອງໄວຍ່ິງຂ້ຶນ 
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂັບຂ່ີລົດຟອດ ມັສແຕງ ໄດ້ສຳຜັດເຖິງຄວາມສຸດຍອດ. 

Drag Strip Mode ໂໝດຂັບຂີ່ທາງຕົງ
ໂໝດນ້ີສ້າງມາເພື່ອການຂັບຂ່ີທີ່ເຕັມປະສິດທິພາບທາງຕົງ ລະບົບຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ລົດສາມາດອອກໂຕໄດ້ໄວກວ່າປົກກະຕິດ້ວຍການຫຼຸດຊ່ວງ
ເວລາການປ່ຽນເກຍ ເຮັດໃຫ້ແຮງບິດຈະຖືກສ່ົງອອກມາຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງ
ແລະ ບໍ່ຫຼຸດລົງ. ເພ່ີມການຍຶດເກາະຖະໜົນຂະນະອອກຕົວ

ï  ລະບົບຊ່ວຍເຫຼືອການຂັບຂີ່ຕ່າງໆເປັນພຽງລະບົບຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ
   ເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ຈະບໍ່ສາມາດແທນຄວາມສົນໃຈ, ການຕັດສິນໃຈ 
   ແລະ ການຄວບຄຸມລົດ ແລະ ລະບົບດ່ັງກ່າວ ອາດຈະບ່ໍເຮັດວຽກ
   ໃນບາງສະຖານະການ ອັດຕາຄວາມໄວຂອງການຂັບຂີ່, ລັກສະ
   ນະການຂັບຂ່ີ, ສະພາບຫົນທາງ ຫຼື ສະພາບອາກາດ. 
ï  ອຸປະກອນມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ
   ສຳລັບລົດແຕ່ລະລຸ່ນ ລວມໄປຮອດອຸປະກອນໃນຮູບພາບບາງຢ່າງ
   ເປັນອຸປະກອນພິເສດ ກະລຸນາກວດສອບຂໍ້ອຸປະກອນມາດຕະຖານ
   ແລະ ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆທ່ີມີມາໃຫ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບລຸ່ນລົດທ່ີທ່ານ
   ສົນໃຈໄດ້ທ່ີ...
ï  ກະລຸນາສືກສາລາຍລະອຽດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການເຮັດວຽກລະ
   ບົບຕ່າງໆ ໄດ້ທ່ີ...



Interior ພາຍໃນ
ຫ້ອງໂດຍສານແບບສະປອດ
ພາຍໃນຖືກອອກແບບມາຈາກຫ້ອງຄົນຂັບນັກບີນ ແລະ ການຈັດວາງປຸ່ມສະວີດການ
ຄວບຄຸມລະບົບຕ່າງໆໃນຫ້ອງໂດຍສານ  ເຊິງທຸກປຸ່ມຈະຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່ສາ
ມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງສະດວກ ຊຸດໜ້າປັດຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດແນມ
ເຫັນຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ພວງມະໄລຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ພໍດີມື ສາມາດປ່ຽນເກຍ
ເທິງພວງມະໄລດ້ວຍແພັດໂດຊີບໄດ້ຢ່າງໄວຂ້ຶນ. 

ï  ອຸປະກອນມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນສຳລັບລົດແຕ່ລະລຸ່ນ
   ລວມໄປຮອດອຸປະກອນໃນຮູບພາບບາງຢ່າງເປັນອຸປະກອນພິເສດ ກະລຸນາກວດສອບ
   ຂ້ໍອຸປະກອນມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆທີ່ມີມາໃຫ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບລຸ່ນລົດທ່ີ
   ທ່ານສົນໃຈໄດ້ທ່ີ... Floor linersDash cam systems



DIGITAL INSTRUMENT CLUSTER ແຜ່ງໜ້າປັດດີຈີຕໍ  

ແຜ່ງໜ້າປັດເປັນເອກກະລັກສະເພາະຕົວແບບ LED 
ເປີດປະສົບການໃນການໃຊ້ແຜ່ງໜ້າປັດຮູບບແບບທີ່ແຕກຕ່າງຈາກສ່ິງທ່ີທ່ານເຄີຍໃຊ້ ແລະ ລືມໜ້າປັດທ່ີໃຊ້ຊຸດເຂັມວັດແບບເກ່ົາໆ 
ທ່ີເຫັນໃນລົດທົ່ວໄປໄດ້ເລີຍ ເພາະວ່າໃນ ຟອດ ມັສແຕງ ທຸກລຸ່ນຈະໃຊ້ໜ້າຈໍ LED ຂະໜາດ 12 ນ້ີວ ໂດຍທ່ີສະແດງຂ້ໍມູນກຣາບ
ຟີກທຸກຢ່າງທ່ີກ່ຽວຂ່ອງກັບຕົວລົດ ທັງແຜ່ງວັດແທກຄວາມໄວ, ຮອງເຄ່ືອງຈັກ ແລະ ຟັງຊັ່ນຕ່າງໆ ຂອງລະບົບທ່ີຕິດຕ້ັງຢູ່ພາຍໃນ 
ເຊິ່ງທ່ານສາມາດປັບປ່ຽນການຜົນສະແດງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ພ້ອມດຽວກັນກັບການປັບແຕ່ງສີສັນເທິງໜ້າຈໍ ດ້ວຍຟັງຊັ່ນ 
MyColor ເຊິງເຮັດໃຫ້ການຕ້ັງຄ່ານ້ັນເບ່ີງຄືພິເສດສຳລັບທ່ານໄດ້ຫຼາຍຂ້ຶນ.

ï   ອຸປະກອນມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນສຳລັບລົດແຕ່ລະລຸ່ນ ລວມໄປຮອດອຸປະກອນໃນຮູບພາບບາງ
    ຢ່າງເປັນອຸປະກອນພິເສດ ກະລຸນາກວດສອບຂ້ໍອຸປະກອນມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆທ່ີມີມາໃຫ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບລຸ່ນ
    ລົດທ່ີທ່ານສົນໃຈໄດ້ທ່ີ...



FORD SYNC TM 3    
ພ້ອມລະບົບສັ່ງງານດ້ວຍສຽງ ແລະ ໜ້າຈໍສຳຜັດ

ຊ່ວຍໃຫ້ຄວບຄຸມການເລືກເພງ, ຈັດການເລື່ອງການໂທເຂົ້າ-ອອກ ລວມເຖິງສ່ົງຂ້ໍຄວາມ ແລະ ການຈັດການແອັບ
ຕ່າງໆໃນໂທລະສັບ ພ້ອມສ່ັງການ ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປັບອາກາດແບບອັດຕະໂນມັດ ແຍກໂຊນ ຊ້າຍ-ຂວາ 
ໃນຫ້ອງໂດຍສານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ຜ່ານການສັ່ງງານດ້ວຍສຽງ ຫຼື ສາມາດສ່ັງງານຜ່ານໜ້າຈໍ Multi-Touch
ຂະໜາດ 8 ນ້ີວ ພ້ອມ Bluetooth ແລະ Wifi ຮອງຮັບ Apple Carplay ແລະ Android Auto. 

ໃຫ້ຄວາມປອອດໄພກັບທຸກການເດີນທາງ ດ້ວຍລະບົບໂທອອກສຸກເສີນ Emergency Assistance ເຊິງເມື່ອ
ລົດເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ເວລາທ່ີຖົງລົມນິລະໄພເຮັດວຽກ ລະບົບ SYNC 3 ຈະໂທອອກໄປຫາໜ່ວຍແພດສຸກເສີນ
ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອແຈ້ງຕຳແໜ່ງທ່ີຢູ່ປັນຈຸບັນ ແລະ ເປີດສາຍໃຫ້ໜ່ວຍກູ້ໄພໄດ້ລົມກັບຜູ້ປະສົບອຸປະຕິເຫດ
ໂດຍລະບົບນີ້ຈະເຮັດວຽກກ່ໍຕ່ໍເມື່ອໂທລະສັບໄດ້ເຊື່ອມຕ່ໍ Bluetooth ຢູ່. 

BANG & OLUFSEN ລະບົບເຄື່ອງສຽງ 
ຟອດ ມັສແຕງ ເອົາໃຈໃສ່ຄົນຮັກດົນຕຣີ ດ້ວຍຄຸນນະພາບສຽງລະດັບພຣີມ້ຽມ ຈາກເຄ່ືອງສຽງລະດັບໂລກ 
BANG & OLUFSEN ໃຫ້ກຳລັງສູງສຸດ 1.000ວັດ ພ້ອມລຳໂພງອ12 ຈຸດ ຊັບວູບເຟີ ແລະ ແອມ 10 ຊ່ອງ 
ເພື່ອສ້າງພະລັງສຽງທີ່ສຸດຍອດ ທ່ີໃຫ້ມາໃນ ມັສແຕງ ທຸກລຸ່ນ

ï   ບ່ໍຄວນຂັບຂ່ີເວລາທ່ີບ່ໍມີສະມາທິ ກະລຸນນາໃຊ້ລະບົບສ່ັງງານດ້ວຍສຽງແລະ ບ່ໍຄວນໃຊ້ອຸປະກອນມືຖືຂະນະຂັບ
    ຂ່ີລົດ ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກໃນຂະນະເຂົ້າເກຍ
ï  ເຊື່ອມຕ່ໍໄດ້ສະເພາະໂທລະສັບທີ່ມີສັນຍານແລິຮອງຮັບກັບຊອບແວ SYNC3 ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍລະບົບຈະບໍ່ລົບກວນ
    ການເຮັດວຽກຂອງໂທລະສັບຂະນະໃຊ້ງານ ດັ່ງນັ້ນການເຮັດວຽກຕ່າງໆຂອງໂທລະສັບ ຈະຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ
    ຂອງເຈົ້າຂອງເອງ
ï  Apple CarPlay ເປັນເຄ່ືອງໝາຍການຄ້າຂອງ Apple Inc. Android Auto ເປັນເຄ່ືອງໝາຍການຄ້າຈອງ 
   Google, Inc. ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງຂອງ SYNC3 ອາດຈະບໍ່ຮອງຮັບການເຮັດວຽກຂອງໂທລະສັບບາງລຸ່ນ 
    ກະລຸນາກວດສອບຂໍ້ມູນຄຸນສົມບັດທ່ີຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນໄດ້ທ່ີ...



3    TRACK  APPS TM *
ລະບົບ

ລົງສະໜາມໄດ້ຢ່າງເຕັມທ່ີກັບ Track Apps tm ເຊິງຈະຊ່ວຍປະມວນຜົນ 
ທັງປະສິດທິພາບຂອງລົດ ແລະ ການຂັບຂີ່ຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ຈັບບເວລາອັດ
ຕາເລ່ງ 0-100 ກມ/ຊມ. ຈັບເວລາຮອບສະໜາມແຂ່ງໂດຍໃຊ້ GPS ລະ
ບົບຊ່ວຍເບີນຢາງ Electronic Line Lock ແລະ ການວັດແທກແຮງ G

  

ຍົກລະດັບຄວາມເພີ່ດເພີນໃນການຂັບຂີ່ ສູ່ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນສູງສຸດ
ລະບົບຊ່ວຍເບີນຢາງ Electronic Line Lock ເຊິງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງເປັນອຸປະກອນມາດຕະຖານໃນທຸກລຸ່ນ ຕ່ໍຈາກນ້ີທ່ານບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງຍຽບຄັນເລ່ງ 
ແລະ ເບຣກພ້ອມກັນ ເພື່ອເບີນຢາງອີກຕ່ໍໄປ ດ້ວຍລະບົບເບີນຢາງ Electronic Line Lock ທີ່ຕິດຕັ້ງໃນ  Track Apps tm ຈະຈັດການໃຫ້ທ່ານໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດ ໂດຍທີ່ລະບົບຈະລ໋ອກເບຣກໜ້າໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ປ່ອຍໃຫ້ລ້ໍຫັຼງໝຸນຟຣີ ເພື່ອເບີນຢາງໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ 

ï ລະບົບຊ່ວຍເຫຼືອການຂັບຂ່ີຕ່າງໆເປັນພຽງລະບົບຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານເທົ່ານ້ັນ 
  ແຕ່ຈະບ່ໍສາມາດແທນຄວາມສົນໃຈ, ການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການຄວບຄຸມ
  ລົດ ແລະ ລະບົບດັ່ງກ່າວ ອາດຈະບໍ່ເຮັດວຽກໃນບາງສະຖານະການ ອັດ
  ຕາຄວາມໄວຂອງການຂັບຂ່ີ, ລັກສະນະການຂັບຂີ່, ສະພາບຫົນທາງ ຫຼື 
  ສະພາບອາກາດ. 
ï ອຸປະກອນມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນສົມບັດ ອາດຈະແຕກຕ່າງກັນສຳລັບລົດ
  ແຕ່ລະລຸ່ນ ລວມໄປຮອດອຸປະກອນໃນຮູບພາບບາງຢ່າງເປັນອຸປະກອນພິ
  ເສດ ກະລຸນາກວດສອບຂ້ໍອຸປະກອນມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ
  ທ່ີມີມາໃຫ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບລຸ່ນລົດທ່ີທ່ານສົນໃຈໄດ້ທ່ີ...



SPECIFICATIONS

2,080 mm4,784 mm1,916 mm
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Wheel & Stripe Package:
Silver Stripes 1, 3–9
Ebony Stripes 2–10

Pony Package:
White Stripes 1, 4–10
Ebony Stripes 2–10

California Special Package:
Silver Stripes 1 
Ebony Stripes 2–4, 6ST
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Over-The-Top Racing Stripes

White Stripes 1, 2, 4–10 Ebony Stripes 2–10

1

SHADOW BLACK
2

ICONIC SILVER
3

OXFORD WHITE
4

VELOCITY BLUE
5

KONA BLUE
6

RACE RED
7

MAGNETIC
8

RAPID RED METALLIC
TINTED CLEARCOAT

9

GRABBER LIME
10

TWISTER ORANGE
METALLIC TRI-COATEX
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ລຸ້ນລົດ (Model) 2.3L EcoBoost Coupe 
Performance Pack

5.0L V8 GT Coupe 
Performance Pack
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ເຄື່ຶອງຍົນແລະລະບົບສົ່ງກຳລັງ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກ ຈັກແອັດຊັງ 2.3 ລິດ

 
ກຳລັງແຮງມ້າ
ແຮງບິດ
ລະບົບເກຍ

 Turbo Ecoboost GTDi 
300 PS/5,4000 rpm 460 PS/7,000 rpm

440  Nm/3,000 rpm 556  Nm/4,600 rpm 

ເກຍອັດຕະໂນມັດ 10 ສະປີດພ້ອມແພັດໂດ້ຊິບ

ຈັກແອັດຊັງ 5.0 ລິດ V8 Ti-VCT 

2.3L EcoBoost Coupe 
Performance Pack

5.0L V8 GT Coupe 
Performance Pack
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ອຸປະກອນພາຍນອກ

ອຸປະກອນພາຍໃນ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍ

ແວ່ນແນມຂ້າງປົບ ແລະ ພັບໄຟຟ້າ
ພ້ອມຮີດເຕີີ 

ໄຟສ່ອງສະຫວ່າງຂ້າງລົດ

ທໍ່ໄອເສຍ
ສະປອຍເລີຫຼັງ

ລະບົບປັບອາກາດແຍກໂຊນ
ຊ້າຍ-ຂວາອັດຕະໂນອັດ

ກະແຈອັັດສະລິຍະພ້ອມປຸ່ມສະຕາດ
ໜ້າປັດດີຈີຕໍຂະໜາດໃຫ່ຍ 12.4 ນິ້ວ 
ຊ່ອງຕໍ່ໄຟ 12 V
ເບາະຄູ່ໜ້າປັບໄຟຟ້າ 6 ທິດທາງ

ແວ່ນແນມຫຼັງຫຼຸດແສງສະທ້ອນອັດຕະໂນມັດ
ໄຟຕົບແຕ່ງຫ້ອງໂດຍສານ

ບັນໃດສະແຕນເລດພ້ອມໄຟ LED
ແວ່ນປະຕູເປີດ/ປິດ ສຳຜັດຄັ້ງດຽວທຸກບານ

ວິທະຍຸພ້ອມເຄື່ອງຫຼີ້ນ CD ແລະ 
USB ສອງຕຳແໜ່ງ 

ລະບົບ SYNC3 ໜ້າຈໍ Multi-Touch 
ຂະໜາດ 8 ນິ້ວ ພ້ອມ Bluetooth , WIFI 

ຮອງຮັບ Apple Carplay &  Android Auto 
ລະບົບແຜ່ນທີ່ນຳທາງ 

ຄວາມປອດໄພ 
ລະບົບຊ່ວຍໂທສຸກເສີນ 

ຖົງລົມນິລະໄພ 8 ຈຸດ: ຄູ່ໜ້າ/ດ້ານຂ້າງ/
ມ່ານຖົງລົມ/ແລະຫົວເຂົ່າ 
ລະບົບຄວບຄຸມການຊົງໂຕ ພ້ອມ 
ESP, TC ແລະ HLA  

ຈຸດຍືດສຳລັບເບາະນັ່ງເດັກນ້ອຍ 
ລະບົບກວດຈັບລົມຢາງ TPMS  
ລະບົບກັນຂະໂມຍ 
ກ້ອງຫຼັງ 
ເຊັນເຊຊ່ວຍຈອດກ້ານຫຼັງ 

ເຄື່ອງສຽງ Bang & Olufsen 
ກຳລງັຂັບ 1,000 ວັດ, ລຳໂພງ 12 ຕຳແໜ່ງ 
ພ້ອມຊັບວູບເຟີ ແລະ ແອັມພຣີໄຟເອີ 

ລະບົບເຄື່ອງສຽງ

ຄານຊີ່ ແລະ ລະບົບກັນສະເທືອນ
ລະບົບກັນສະເທືອນໜ້າ
ລະບົບກັນສະເທືອນຫຼັງ
ເຟືອງທ້າຍ
ລະບົບເບຣກໜ້າ

ລະບົບເບຣກຫຼັງ
ລະບົບພວງມະໄລ

ລໍ້

ຍາງ

ປະສິດທິພາບການຂັບຂີ່
ລະບົບປັບໂໝດການຂັບຂີ່
ໂໝດສະໜາມແຂ່ງ
ລະບົບຊ່ວຍເບີນຢາງ
ລະບົບປັບໂມດພວງມະໄລ
ເທັກໂນໂລຊີຊ່ວຍໃນການຂັບຂີ່ອັດສະລິຍະ
ລະບົບເບຣກອັດຕະໂນມັດພ້ອມ
ລະບົບກວດຈັບຄົນຍ່າງ

ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວແບບ
ຮັກສາໄລຍະຫ່າງອັດຕະໂນມັດ

ລະບົບເຕືອນການຕຳດ້ານໜ້າ
ລະບົບແລ່ນເລນ
ລະບົບເປີດ/ປິດໄຟສູງອັດຕະໂນມັດ

ອຸປະກອນພາຍນອກ

ໄຟຕາໜ້າ LED ໂປຮເຈັກເຕີ 
ໄຟຕາທ້າຍ LED 

ໄຟແລ່ນກາງເວັນ 
ລະບົບເປີດ / ປິດ ໄຟໜ້າອັດຕະໂນມັດ 
ລະບົບປັດນ້ຳຝົນອັດຕະໂນມັດ 

ອິດສະຫຼະແບບແມັກເຟີສັນສະຕຣັດ ພ້ອມເຫຼັກກັນໂຄງ
ອິດສະຫຼະແບບອິນທິເກີລິ້ງ ພ້ອມຄອຍສະປີງ ແລະ ເຫຼັກກັນໂຄງ

ເຟືອງທ້າຍແບບ Limited Slip
4 ສູບ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 46ມມ

 ພ້ອມຈານເບຣກ 352ມມ x 32ມມ 
Brembo 6 ສູບ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 36ມມ
 ພ້ອມຈານເບຮກ 380ມມ x 34ມມ  

1 ສູບ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 45ມມ ພ້ອມຈານເບຮກ 330ມມ x 25ມມ

ພວງມະໄລພາວເວີແບບຜ່ອນແຮງດ້ວຍໄຟຟ້າ
ລໍ້ອັນລອຍໜ້າ/ຫຼັງ 19îx9î 

Pirelli P Zero ຂະໜາດ 255/40 ZR19 Michelin Pilot Sport 4 S ຂະໜາດ 255/40
 ZR19 ຄູ່ໜ້າ ແລະ ຄູ່ຫຼັງ 275/40 ZR19 

ລໍ້ອັນລອຍໜ້າ 19îx9î 
ແລະຄູ່ຫຼັງ 19îx9,5î 



ນ້ືພກາຈດົລວົຕງອຂງູສມາວຄ
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