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FORD EVEREST



ອິດສະຫຼະພາບ ລໍຖ້າທ່ານຢູ່ 
ບ່ໍວ່າທ່ານຈະເລືອກ 3.2L TDCi ເທີໂບ ຫຼື 2.2L TDCi ເທີໂບ ແລະ 2.0L Bi-Turbo 
ພ້ອມເກຍ  10-ສະປີດ ບ່ໍວ່າຈະຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ 4x2 ຫືຼ 4x4. ຟອດ ເອເວີເຣດທ໌ 
ກ່ໍພ້ອມທີ່ຈະພາທ່ານໄປລຸຍ ແລະ ຄົ້ນຫາສ່ິງທ່ີລືກລັບທ່ີປາຍທາງ. 



225 ມມ
ລຸຍນ້ຳໄດ້ສູງເຖິງ
800 ມມ

ຄວາມສູງຈາກພື້ນ

ສາມາດຜ່ານຜ່າ ທຸກອຸປະສັກ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຂັບລົດຫຼີກສາຍນ້ຳ? ໃນເມື່ອທ່ານສາມາດຂັບລົດ ຟອດ ເອເວີເຣດທ໌໌
ຂອງທ່ານຂ້າມສາຍນ້ຳນ້ັນໄດ້, ເອເວີເຣດທ໌ຖືກສ້າງຂ້ຶນມາເພ່ືອລຸຍນ້ຳໄດ້ເລິກກວ່າ SUV ທຸກລຸ່ນ
ໃນລະດັບດຽວກັນ, ດ້ວຍຄວາມສູງຈາກພ້ືືນຫາທ້ອງລົດຈະພາທ່ານກ້າວຜ່ານທຸກການເດີນທາງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.



ພຽງແຕ່ທ່ານກົດປຸ່ມເລືອກໂໝດການຈັດການຕາມສະພາບຖະໜົນ 
ເອເວີເຣດທ໌ກໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຍຶດເກາະ ແລະ ຊົງຕົວທີ່ໝັ້ນຄົງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ
ຄວບຄຸມລົດໄດ້ບໍ່ວ່າຈະຂັບຂີ່ໃນທາງດິນຊາຍ, ຕົມ, ຫຍ້າ, ຫີນ ຫຼື ທາງດຳ. 

ລະບົບລ໋ອກເຟືອງທ້າຍດ້ວຍໄຟຟ້າ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຈັດການກັບອຸປະສັກບ່ໍວ່າຈະໃຫ່ຍພຽງໃດ, 
ການລ໋ອກເພົາລ້ໍຫຼັງເຮັດໃຫ້ສອງລ້ໍຫຼັງເຮັດວຽກພ້ອມກັນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເພ່ີມແຮງຍຶດເກາະ
ເທິງຫົນທາງທ່ີມື່ນ ຫືຼ ທາງຂຸມ.  

ແຮງລາກແກ່ສູງສຸດນ້ຳໜັກບັນທຸກສູງສຸດເທິງຫຼັງຄາ

100 ກິໂລ 3,000 ກິໂລ
ນ້ຳໜັກບັນທຸກສູງສຸດ

750 ກິໂລ



ຖົງລົມນິລະໄພ 7ຈຸດ ລະບົບເກັບສຽງລົບກວນ
ໃນຫ້ອງໂດຍສານ

ຄວາມສະດວກສະບາຍໂດຍລວມ
ພາຍໃນລົດຟອດ ເອເວີເຣດທ໌ ອອກແບບມາເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍສຳລັບທ່ານ ແລະ
ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ຈາກ A ຫາ B ແລະ ອື່ນໆ.

ເຊັນເຊີປັດນ້ຳຝົນອັດຕະໂນມັດ

ກ້ອງຖອຍ ພ້ອມເສັ້ນຊ່ວຍຈອດ

ລະບົບຕັດສຽງລົບກວນ



ລະບົບຊ່ວຍເຕືອນກ່ອນການຕຳ 
ພ້ອມເຣດ່າກວດຈັບຄົນຍ່າງຂ້າມທາງ
ອອກແບບມາເພື່ອກວດຈັບສະພາບ 
ຫົນທາງ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນເວລາທີ່ 
ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕຳ ແລະ ຖ້າວ່າ 
ມີໂອກາດຕໍ່ການຕຳທ່ານສາມາດຢຽບ 
ເບຣກໄດ້.
 
 

ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈອດລົດບໍ່? ງ່າຍໆພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມ
ຊ່ວຍເຫຼືອການຈອດ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ທ່ານຫາຊ່ອງຈອດລົດທີ່ພໍດີເທົ່ານັ້ນ
ພວງມະໄລຍັງເຮັດວຽກດ້ວຍໂຕມັນເອງອີກດ້ວຍ.

ລະບົບແຈ້ງເຕືອນມຸມອັບ (BLIS) ກວດຈັບວັດຖຸໃນມຸມອັບທີ່ແນມບໍ່ເຫັນເມື່ອເວລາ
ປ່ຽນເລນໄຟສັນຍານຢູ່ແວ່ນແນມຂ້າງກໍ່ຈະແຈ້ງເຕືອນເມືອມີລົດຢູ່ໃນມຸມອັບ ແລະ 
ຍັງແຈ້ງເຕືອນເວລາທີ່ມີລົດເຂົ້າມາໃກ້ຕອນທີ່ທ່ານກຳລັງຖອຍລົດອອກຈາກບ່ອນຈອດ
 ຫຼື ຢູ່ເທິງຫົນທາງທີ່ລົດກຳລັງແລ່ນ.

ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍ ເມື່ອມີເຄື່ອງໃນມື 
ທ່ານສາມາດເປິດຝາທ້າຍດ້ວຍຕີນ  



ເຮັດໄດ້ເໜືອກວ່າ
ດ້ວຍໂປຼແກມການເຮັດວຽກທີ່ເຕັມປະສິດທິພາບ ທີ່ຄວບຄຸມທຸກການໃຊ້ງານຂອງ Everest ເຊິ່ງໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີອັດສະລິຍະເພື່ອຊ່ວຍໃນການຮັບມືກັບສະຖານະການ
ທີ່ຍາກລຳບາກ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນກ່ອນທີ່ອຸປະຕິເຫດຈະຂື້ນ

ລະບົບຊ່ວຍລົງທາງລາດຊັນ ລະບົບປ້ອງກັນລົດໄຫຼກັບຄືນ ລະບົບກະຈາຍແຮງເບຣກ ລະບົບເບຣກກັນລໍ້ລ໋ອກ



ເພີ່ມຂຸມພະລັງໃນ ການປະຈົນໄພຂອງທ່ານ
ຕົວເລືອກເຄ່ືອງຈັກຂອງເອເວີເຣດທ໌ ອັດແໜ້ນໄປດ້ວຍຂຸມພະລັງທ່ີບ່ໍກະທົບຕ່ໍປະສິດທິພາບທາງ
ລະບົບໄຟຟ້າທັງໝົດ, ໂດຍການອອກແບບທີ່ຄ່ອງແຄ້ວພ້ອມກະຈັງໜ້າແບບໃໝ່ຊ່ວຍໃຫ້ປະຫຍັດ
ນ້ຳມັນຫຼາຍຂ້ຶນ.

160 Ps 385 Nm
           ແຮງມ້າ                  ແຮງບິດ

ເຄື່ອງຈັກ  2.2L TDCi 
ເປັນເຄື່ອງ 2.2ລິດ TDCi ທ່ີໜ້າປະທັບໃຈດ້ວຍກຳລັງ
ແຮງມ້າ 160 Ps ແລະ ແຮງບິດ 385 Nm. 
ໃຫ້ຄວາມອ່ອນໂຍນເວລາຂັບຂີ່ ແລະ ປະຢັດນ້ຳມັນ
ເປັນພິເສດ ໃຫ້ອັດຕາການເລ່ັງຂອງເກຍທ່ີດີຂ້ຶນ. 

200 Ps 470 Nm
           ແຮງມ້າ                  ແຮງບິດ

ເຄື່ອງຈັກ  3.2L TDCi 
ເປັນເຄື່ອງ 3.2ລິດ TDCi ທ່ີໜ້າປະທັບໃຈດ້ວຍກຳລັງ
ແຮງມ້າ 200 Ps ແລະ ແຮງບິດ 470Nm. 
ໃຫ້ຄວາມອ່ອນໂຍນເວລາຂັບຂີ່ ແລະ ປະຢັດນ້ຳມັນ
ເປັນພິເສດ ໃຫ້ອັດຕາການເລ່ັງຂອງເກຍທ່ີດີຂ້ຶນ. 

ເຄື່ອງຈັກ  2.0L Bi-Turbo 
ດ້ວຍແຮງມ້າ 213 Ps  ແລະ ແຮງບິດ 500 Nm,
ເຄື່ອງຈັກ 2.0 ລິດ ເທີໂບຄູ່ ຈັບຄູ່ກັບເກຍອັດຕະໂນມັດ
10 ສະປີດ. ການຈ່າຍນ້ຳມັນແບບຫົວສີດໂດຍຕົງ
ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເທີໂບຄູ່ ເຮັດໃຫ້ເປັນລົດຄອບ
ຄົວທ່ີດີທ່ີສຸດ.

213 Ps 500 Nm
           ແຮງມ້າ                  ແຮງບິດ



Sunset True Red 

Shadow BlackMeteor GreyBlue Reflex 

Di�used SilverArctic White Aluminum Metalic

ສີລົດທີ່ມີ



ສະເປັກຂອງ ເອເວີເຣດທ໌

ເບາະນ່ັງແຖວສອງປັບໄດ້ 60:40 
7 ເບາະນ່ັງ (ເບາະນ່ັງແຖວສາມ)

ເບາະນ່ັງແຖວສາມປັບໄດ້ 50:50 
ເບາະນ່ັງແຖວສາມປັບພັບ 50:50  
5 ບ່ອນຍືດສຳລັບເບາະເດັກນ້ອຍ 
(ມີຈຸດ ISOFIX 2 ຈຸດ ທີ່ເບາະນ່ັງແຖວສອງ)
ເບາະປັບໄຟຟ້າ 8 ທິດທາງ 
ເບາະຜູ້ໂດຍສານຕອນໜ້າປັບເອນດ້ວຍມື 4 ທິດທາງ
ເບາະຫຸ້ມໜັງແທ້ 
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2.0L Diesel 4WD

4 ສູບ
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157kW / 213PS(3750 rpm)
500Nm ( 1750-2000rpm)
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20" ອັນລອຍ
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ມີ

ເກຍອັດຕະໂນມັດ 10 ສະປີດ

ໂຄມ້ຽມພິເສດ

ມີ

ຊ່ວງລ່າງດ້ານຫຼັງແບບວັດລ້ິງ ແລະ ຊ່ວງລ່າງດ້ານໜ້າແບບອິດສະຫຼະ

4 ສູບ

 Trend 
2.2L Diesel 2WD 

2198

118kW @3200 rpm
385Nm @ 1750-2500rpm
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Turbocharged Direct Commonrail Injection Bi-Turbo

18" ອັນລອຍ
ມີ
-

ມີ
-
ມີ
ມີ
ມີ

ມີ
ມີ
ມີ
-

ມີ
ມີ

ມີ

-

ເກຍອັດຕະໂນມັດ 6 ສະປີດ

 Trend 
3.2L Diesel 4WD

5 ສູບ
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147kW @3000 rpm
470Nm @ 1750-2500rpm
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ລ້ໍ

ເຄື່ອງຈັກ

ລຸ້ນ

ຄວາມຈຸ (ຊີຊີ)
ລະບົບການຈັດການນ້ຳມັນ
ກຳລັງແຮງມ້າ (PS @rpm)

 ກຳລັງແຮງບິດ(Nm @rpm)
ການຂັບເຄ່ືອນ
ກັນສະເທືອນ
ຄວາມຈຸຖັງນ້ຳມັນ (ລິດ)
ຂະໜາດໂຕຖັງ
ຄວາມຍາວໂດຍລວມ (ມມ)
ຄວາມກວ້າງໂດຍລວມ (ມມ)
ຄວາມສູງໂດຍລວມ (ມມ)
ຖານລ້ໍ (ມມ)
ຄວາມສູງຈາກພື້ນດິນ (ມມ)
ຄວາມຍາວສ່ວນໜ້າ(ມມ)
ຄວາມຍາວສ່ວນຫຼັງ (ມມ)
ພາຍນອກ

ປັບໄຟສູງຕ່ຳອັດຕະໂນມັດ
ແວ່ນແນມຂ້າງ ແລະ ມືຈັບປະຕູໂຄມ້ຽມ
ກະຈັງໜ້າ
ບັນໄດຂ້າງ
ຝາປະຕູທ້າຍເຕະເຊັນເຊີ
ໄຟໜ້າໂປຣເຈັກເຕີ ຮາໂລເຈັນ
ໄຟໜ້າເປີດ/ປິດ ອັດຕະໂນມັດ 
ແວ່ນແນມຂ້າງປັບແລະ ພັບໄຟຟ້າ 
ເບາະນັ່ງ



ຄວາມປອດໄພ ແລະໂຕຊ່ວຍການຂັບຂີ່

ຖົງລົມນິລະໄພ 7 ຈຸດ

ລະບົບຄວບຄຸມການຊົງໂຕ (DSC) 
ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວພ້ອມການແຈ້ງການຕຳ
ລະບົບແຈ້ງເຕືອນກ່ອນການຕຳ (ເບຣກອັດຕະໂນມັດ)
ເຊັນເຊີຊ່ວຍຈອດ
ລະບົບຊ່ວຍອອກໂຕທາງຊັນ (4WD ເທົ່ານ້ັນ)
ລະບົບການຈັດການສະພາບຖະໜົນ(4WD ເທ່ົານ້ັນ)
ລະບົບຈອດອັດຕະໂນມັດ(ຈອດແບບເສ້ັນຂະໜາດ)
ລະບົບກວດຈັບວັດຖຸມຸມອັບ
ລະບົບກວດເຊັກຄວາມດັນລົມຢາງ
ຄວາມສະດວກສະບາຍ

ແວ່ນແນມຫຼັງຕັດແສງສະທ້ອນ 
ແນວບັງແດດດ້ານໜ້າ ພ້ອມແວ່ນແລະໄຟສະຫວ່າງ 
ພວງມະໄລ ແລະ ຫົວຄັນເກຍຫຸ່ມໜັງ
ຂາປັດນ້ຳຝົນເປີດ/ປິດ ອັດຕະໂນມັດ
ໄຟຫ້ອງໂດຍສານແບບປ່ຽນສີ
ກັນຫວ້າຍຄັນໃດເປັນແສງໄຟ
ເບຣກມືແບບໜັງ
ພາໂນລາມີກ ຊັນລູບແລະມ່ານ ປັບໄຟຟ້າ

ຄຸນສົມບັດມາດຕະຖານຕ່າງໆ

ຄຸນສົມບັດມາດຕະຖານຕ່າງໆ

ການປັບກຳນົດຄວາມໄວ,ໄຟໜ້າເປີດ/ປິດ ອັດຕະໂນມັດ, Belt minderTM, System (1st & 2nd row occupants), 
ພວງມະໄລໄຟຟ້າຜ່ອນແຮງ (EPAS),ຕົວຊ່ວຍສຸກເສີນ, ລະບົບເບຣກສຸກເສີນ. ພ້ອມໄຟເບຣກສຸກເສີນ,

ລະບົບຊ່ວຍອອກໂຄທາງຊັນ, ກ້ອງຫຼັງ, ກະແຈອັດສະລິຍະ, ຊ່ອງຕ່ໍໄຟຄວບຄຸມການລາກແກ່, ການເຕືອນໄຟແບັດເຕີຣີ່ສຳຮອງ

ຜູ້ຂັບ & ຜູ້ໂດຍສານ, ຂ້າງດ້ານໜ້າ, ທ່ານຂ້າງ (ຮອດແຖວສາມ), ຫົວເຄ່ົາຜູ້ຂັບ 
ກັນລ້ໍລ໋ອກ (ABS), ກັນປີ້ນ, ລະບົບຄວບຄຸມການລາກແກ່, Traction Control 
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ໜ້າ & ຫຼັງ
ມີ
ມີ
ມີ
ມີ
ມີ

ມີ

ພື້ນທີ່ຈັດເກັບ30ບ່ອນ (ລວມທັງໝັດ 48ລິດ), ລະບົບເກັບສຽງລົບກວນ, ລະບົບປັບອາກາດແບບສອງໂຊນ, ໄຟເຍືອງຊົ່ວຄາວແບບ Follow-Me-Home Lighting, 
ຄອນໂຊນດ້ານເທີງມີໄຟເຍືອງແລະບ່ອນເກັບແວ່ນຕາ, Pollen Filter, ປັບແວ່ນປະຕູຂ້ຶນ/ລົງແບບ, ແອຫຼັງ ແລະ ປຸ່ມປັບທ່ີຄອນໂຊນກາງ

ເຄື່ອງສຽງ ແລະ ການເຊື່ອມຕ ໍ່

ປຸ່ມຄວບຄຸມເຄື່ອງສຽງເທີງພວງມະໄລ
ກຸນແຈອະສະລີຍະ

ຄຸນສົມບັດມາດຕະຖານຕ່າງໆ ໜ້າຈໍສຳຜັດ 8 ນິ້ວ, ວິທະຍຸ AM/FM/MP3/CD/Aux/ SYNC GEN 3 (Bluetooth, 2xUSB, iPod 
ລຳໂພງ 10 ໂຕ: ໜ້າ - 2-Woofer, 3-Twtrs; ແຖວສອງ -2-Woofer, 2-Twtrs; ແຖວສາມ - Subwoofer Power Amplifier

 Titanium 
2.0L Diesel 4WD

 Trend 
2.2L Diesel 2WD 

 Trend 
3.2L Diesel 4WDລຸ້ນ



ນ້ືພກາຈດົລວົຕງອຂງູສມາວຄ




laofordcity.comLaoFordCity


