


ການກຳເນີດ ຂອງລົດກະບະສາຍພັນໃໝ່ 
ເຮົາຈະສ້າງລົດກະບະບັນທຸກ ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໄດ້ແນວໃດ? ເຮົາໄດ້ສ້າງມັນຂຶ້ນມາເພື່ອຕອບໂຈດ
ກັບສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມໂລກທີ່ໂຫດຮ້າຍ ເພື່ອຮັບມືກັບການຂັບຂີ່ເທີງທາງ ອ໋ອບໂລດ ທີ່ທ້າທາຍ
ເຮົາໄດ້ສ້າງນິຍາມໃໝ່ຂອງລົດກະບະທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ສຸດ.   

Shown on a controlled course with a professional driver demonstrating o�-road capability.



Shown on a controlled course with a professional driver demonstrating o�-road capability.

ໃຫ້ແຮງມ້າທີ່ຫຼາຍຂ້ຶນ. ໃຫ້ແຮງບິດທີ່ຫຼາຍຂ້ຶນ
ດ້ວຍນະວັດຕະກຳໃໝ່  ເຄ່ືອງຈັກ 2.0 L Bi-Turbo
ເທີໂບສອງໂຕ ທ່ີເຮັດວຽກຕາມຮອບເຄ່ືອງ ສາມາດໃຫ້
ພະລັງແຮງມ້າ ແລະ ແຮງບິດມະຫາສານ.

ເກຍອັດຕະໂນມັດ 10 ສະປີດ ເທັກໂນໂລຊີລະ
ບົບຂັບເຄ່ືອນໃໝ່ລ່າສຸດຂອງ ຟອດ ເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັບ ເທີໂບຊາກໄດ້ຢ່າງລົງຕົວເພື່ອການຂັບ
ເຄ່ືອນທີ່ດີຂ້ຶນແລະ ການປ່ຽນເກຍທີ່ດີຂ້ຶນ.

ສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອ ຖືກລົງໂທດ  
ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບເຟຣມທັ້ງຄັນຂອງເຣນເຈີ ແຣັບເຕີ ໃຫ້ມີຄວາມທົນທານເປັນພິເສດ ເພື່ອຮັບມືກັບການກະແທກ 

ໃຫ້ມີຄວາມທົນທານເປັນພິເສດ ເພື່ອຮັບມືກັບການກະແທກ ໂດຍທີ່ລົດກະບະທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດຮັບມືໄດ້. ດ້ວຍຄວາມສູງ
ຈາກພື້ນ 283 ມມ ໃຫ້ຄວາມສູງລະຫວ່າງພື້ນລົດ ແລະ ສິ່ງກີດຂວ້າງ. ມູມເຂົ້າ32.5°,ມູມອອກ24°ແລະມູມຫັກ 
ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັບມືກັບທຸກສະພາບການ. ລູຍນ້ຳໄດ້ 850 ມມ ເຮັດໃຫ້ການຂ້າມນ້ຳບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກອີກຕໍ່ໄປ.



ເບາະນັ່ງແບບສະປອດ ທີ່ສ້າງຂື້ນມາໂດຍສະເພາະຂອງເຣນເຈີ ແຣັບເຕີ ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍບ່ອນໜູນຫົວທີ່ເປັນ
ເອກກະລັກ, ບ່ອນຮັບຮອງແຂນທີ່ດີຂຶ້ນ. ເບາະນັ່ງເປັນໜັງແບບພິເສດເພື່ອຍືດເກາະທີ່ດີກວ່າເວລາຂັບຂີ່ເທີງທາງອ໋ອບໂລດ.

ເບາະນັ່ງສະປອດ ທີ່ຮອງຮັບທຸກສັດສ່ວນ

ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ SYNC™3 Apple CarPlay & Android
ລະບົບ SYNCô3 ສ່ັງງານດ້ວຍສຽງຂອງ ແຣັບເຕີ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊື່ອມກັບ
ຄວາມບັນເທີງ ດ້ວຍຈໍສຳຜັດຂະໜາດ 8 ນ້ີວ. ເປັນໜ້າຈໍເອກກະລັກທ່ີບໍ່ຄືໃຜ
ທ່ີມາພ້ອມກັບຟັງຊັ່ນ ປັດ ຫຼື ຫຍ້ໍ ເພື່ອຊູມ.  

ແພັດໂດ ຊີບ ແມັກນີຊ້ຽມ
ແພັດໂດ ຊີບ ເຮັດດ້ວຍແມັກນີຊ້ຽມ ຄຸນນະພາບສູງຢູ່ກ້ອງພວງມະໄລໜັງ 
ຊ່ວຍໃຫ້ປ່ຽນເກຍໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນໂດຍທ່ີບໍ່ເປັນຈຳຕ້ອງປະມືຈາກພວງມະໄລ.

ກຸນແຈຣີໂໜດອັດສະລິຍະ ພ້ອມປຸ່ມສະຈາດລົດອັດຈະໂນມັດ
ໃຫ້ທ່ານໝົດບັນຫາຈາກການສຽບກຸນແຈໄປໄດ້ເລີຍ ເພາະທ່ານມີກຸນ
ແຈຢູ່ກັບໂຕ ພຽງຈັບທ່ີເປີດປະຕູກ່ໍສາມາດປົດລັອກປະຕູໄດ້ອັດຕະໂນ
ມັດແລະ ທ່ານຍຽບເບຣກ ແລ້ວກົດປຸ່ມສະຕາດລົດທ່ານກ່ໍພ້ອມທ່ີຈະຂັບ



ວິສະວະກອນຂອງຟອດໄດ້ອອກແບບແລະປັບບລະດັບຂອງ ເຣນເຈີ ແຣັບເຕີ ໃຫ້ຕົງຕາມມາດຕະຖານຂອງ
Ford Performance ເຊີ່ງລະບົບການຈັດການຕາມສະພາບຖະໜົນທີ່ລ້ຳສະໄໝ ດ້ວຍ 6 ໂໝດການຂັບຂີ່
ທ່ີພ້ອມຮັບມືກັບທຸກສະພາບຖະໜົນ ພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມດຽວເທ່ົານັ້ນ. 

ລະບົບກັນສັ່ນສະເທືອນ Race-Bred
ລະບົບກັນສະເທືອນຂອງ ເຣນເຈີ ແຣັບເຕີ ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ເພື່ອໃຫ້ຮັບ
ມືກັບສະພາບຫົນທາງທ່ີລຳບາກດ້ວຍ FOX Racing Shock 2.5 ນີ້ວ 
ທ່ີສ່ົງກຳລັງແຮງໃຫ້ແຕ່ລະລ້ໍເພ່ີມຂ້ຶນ 30% ເມື່ອທຽບກັບເຣນເຈີ. 

ແຜ່ນກັນກະແທກຂະໜາດໃຫ່ຍ
ແຜ່ນກັນກະແທກຢູ່ໃຕ້ສ່ວນໜ້າຂອງ ເຣນເຈີເຮັດດ້ວຍເຫຼັກກ້າຄູນນະພາບສູງ, 
ທົນທານ ຂະໜາດ 2.3 ມມ ອອກແບບມາເພື່ອຮັບແຮງກະແທກຈາກການ
ເດີນທາງ ອ໋ອບໂລດທຸກປະເພດ.

ຢາງ BF Goodrich ຂະໜາດ 33 ນີ້ວ
ຢາງ All Terrain ທີ່ທັນສະໄໝ ມາພ້ອມກັບມາດຕະຖານການໃຊ້ງານ, 
ດອກຢາງທີ່ຍືດເກາະໄດ້ດີກວ່າ ກັບອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ, ແກ້ມຢາງ
ໜາຂ້ຶນ 20% ເມື່ຶອທຽບກັບຢາງມາດຕະຖານໂຮງງານ.

6 ໂໝດການຈັດການຕາມສະພາບຖະໜົນ



ສີລົດທີ່ມີ

157 Kw

500 Nm

           ແຮງມ້າ

                  ແຮງບິດ

ເຄື່ອງຈັກ 2.0L Bi-Turbo ພ້ອມເກຍ  10-ສະປີດ 
ເຣນເຈີ ແຣັບເຕີ ເຮັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າຄຳວ່າການເອົາເຄ່ືອງຈັກເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ລ່າສຸດ
ຂອງຟອດມາຮ່ວມຕົວກັນ.ເປັນການສ້າງມາດຕະຖານໃໝ່ຂອງເຄ່ືອງຈັກ Bi-Turbo 
ທ່ີລ້ຳສະໄໝ ເຊີ່ງໄດ້ຜ່ານການປັບປ່ຽນໃໝ່ຢ່າງພິຖີພິຖັນ ດ້ວຍລະບົບບເກຍອັດຕະ
ໂນມັດ 10 ສະປີດ ໃໝ່ລ່າສຸດຂອງຟອດ ເພ່ືອໃຫ້ກຳລັງແຮງ ແຮງບິດ, ແລະ 
ຊ່ວງລ່າງທີ່ດີຂ້ຶນ, ອັດດຕາເລ່ັງທ່ີດີຂ້ຶນ ແລະ ການປ່ຽນເກຍທ່ີດີຂຶ້ນ. 

Conquer Grey

True Red

Arctic White

Shadow Black

Blue Lightning



ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ການຂັບເຄື່ອນ
ປະເພດເຄື່ອງຈັກ
ຂະໜາດເຄື່ອງຈັກ  (cc)
ກຳລັງແຮງສູງສຸດ
ແຮງບິດສູງສຸດ

ຄວາມຈຸຖັງນ້ຳມັນ  (L)
ການຂັບເຄື່ອນ

ກັນສັ່ນສະເທືອນ 

ເກຍອັດຕະໂນມັດ 10 ສະປີດ
ແພັດໂດ ຊີບ ແມັກນີຊ້ຽມ

ກັນສັ່ນສະເທືອນຫຼັງ

ເບຣກ
ເບຣກໜ້າ
ເບຣກຫຼັງ
ຂະໜາດກະບະ (ມມ) 
ຍາວ
ຄວາມສູງຈາກເພົາ
ຄວາມສູງພື້ນກະບະຫາພື້ນດີນ
ຄວາມກວ້າງລະຫວ່າງເຮືອນລໍ້
ຄວາມກວ້າງຂອງກະບະ
ຄວາມກວ້າງຝາກະບະ
ຂະໜາດພາຍນອກຕົວຖັງ(ມມ)
ຄວາມສູງໂດຍລວມ (ບໍ່ທັນບັນທຸກເຄື່ອງ)
ຄວາມກວ້າງໂດຍລວມ ແວ່ນ/ ແວ່ນພັບ
ຄວາມຍາວໂດຍລວມ
ສ່ວນໜ້າ
ໄລຍະຫ່າງກັນຊົນຫຼັງຈາກສູນລໍ້ຫຼັງ
ໄລຍະຫ່າງກັນຊົນໜ້າຈາກສູນລໍ້ໜ້າ
ຖານລໍ້
ຄວາມສູງຈາກພື້ນ (ບໍ່ທັນບັນທຸກເຄື່ອງ) (mm)

4 Cylinder
1996

157Kw @ 3750rpm
500Nm @ 1750-2000rpm

Bi-Turbocharged direct injection
common rail diesel

80

ຄັນສົ່ງຫຼັງແບບວັດລີ້ງເກດຍີ່ຫໍ້ຟັອກ 2,5 ນີ້ວ 
ທີ່ມີລະບົບຊັບແຮງກະແທກພາຍໃນ

ປີກນົກອິດສະຫລະສີເລດ
ຍີ່ຫໍ້ຟັອກ 2,5 ນີ້ວພ້ອມໂຊກອັບ

ມີ
ມີ

332 x 32 Ventilated Discs
332 x 24 Ventilated Discs

1743
561
964
1139
1560
1485

1873
2180 / 2028

5398
908
1270
1710

3220
283

ລະບົບຈັດການນ້ຳ

ກັນສັ່ນສະເທືອນໜ້າ

ຄວາມເລິກການລຸຍ (ມມ)
ມູມເຂົ້້າ (ບໍ່ທັນບັນທຸກເຄື່ອງ,ອົງສາ)
ມູມອອກ (ບໍ່ທັນບັນທຸກເຄື່ອງ,ອົງສາ)
Ramp Breakover Angle (degrees)
ລັດສະໝີວົງລ້ຽວ(m)
ຂະໜາດພາຍໃນ(ມມ)
ພື້ນທີ່ວ່າງສ່ວນຫົວ
ພື້ນທີ່ວ່າງສ່ວນຂາ
ພື້ນທີ່ວ່າງສ່ວນບ່າໄຫຼ່
ພື້ນທີ່ວ່າງສ່ວນຫົວເບາະນັ່ງຕອນສອງ
ພື້ນທີ່ວ່າງສ່ວນຂາເບາະນັ່ງຕອນສອງ
ພື້ນທີ່ວ່າງສ່ວນບ່າໄຫຼ່ຕອນສອງ

ເພົາໜ້າຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ສູງສຸດ (ກມ)
ນ້ຳໜັກທີ່ສາມາດລາກແກ່ (ກມ)
ນ້ຳໜັກທີ່ສາມາດບັນຈຸໂດຍລວມຕົວລົດ (ກມ)
ຄວາມສາມາດຂອງເບຣກໃນການລາກແກ່ (ກມ)
ໜ້ຳໜັກຕົວລົດ (ກມ)
ນ້ຳໜັກບັນຈຸ (ກມ)
ເພົາຫຼັງຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ສູງສຸດ (ກມ)
ພາຍນອກ
ລໍ້ແອນລອຍ 17 ນີ້ວ
ຢາງອ໋ອບບໂຣດ All-Terrain ຂະໜາດ 33" BF Goodrich T/A® KO2  (285/70 R17)
ຊູດ Decal 
ມືຈັບປະຕູ
ແວ່ນແນມຂ້າງ-ສີເທົາ
ແວ່ນແນມຂ້າງ: ປັບໄຟຟ້າ, ພັບໄຟຟ້າ, ໄຟລ້ຽວ, ໄຟເຍືອງຂ້າງ
ບັງຕົມໜ້າ ແລະ ຫຼັງ
ກັນຊົນໜ້າ–ສີຊອງອຸປະກອນຊ່່ວງລ່າງເປັນໂທນສີເທົາ
ກະຈັງໜ້າ-ເອກກະລັກຂອງ ແຣັບເຕີ
ແຜ່ນເຫັລກກັນກະແທກເຄື່່ອງຈັກ
ບັນໃດຂ້າງທີ່ມີຄວາມແຂງແກ່ນ

ໄຟແລ່ນກາງເວັນ LED 
ໄຟຕັດໝອກ LED 
ກັນຊົນຫຼັງ – ເອກກະລັກຂອງ ແຣັບເຕີ

ໄຟຕາໜ້າເປນແບບ HID ໃຫ້ຄວາມສະຫວ່າງສູງ 

850
32.5
24
24

12.9

1022
1116
1355
986
902
1432

1550
5350
3090
2500
2332
758

1540

ມີ
ມີ
ມີ
ມີ
ມີ

ມີ
ມີ
ມີ
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ມີ
ມີ
ມີ
ມີ
ມີ

ມີ

ຄວາມສາມາດຮັບນ້ຳໜັກບັນຈຸຂອງລົດ

ສະເປັກຂອງ ເຣນເຈີ ແຣບເຕີ 



ພາຍນອກ
ຂໍລາກດ້ານໜ້າ. ລາກໄດ້ 4,635 ກກ
ຂໍລາກດ້ານຫຼັງ. ລາກໄດ້ 3,863 ກກ 
ໂຄງສ້າງທີ່ແຂງແຮງຂຶ້ນ
ມືຈັບປະຕູທ້າຍສີເທົາ
ລ໋ອກຝາທ້າຍ
ບ່ອນສຽບໄຟ 12 V ຫຼັງກະບະ
ຂໍເກາະມັດເຄື່ອງດ້ານໃນ
ກະບະບັນທູກເຄືອງເປັນອີລູມີເຊີນ

ມີ
ມີ
ມີ
ມີ
ມີ
ມີ
ມີ
ມີ

ຈໍໃຫ້ຄວາມບັນເທີງ ສຳຜັດ ຂະໜາດ8 ນ້ິວ

ເບາະນັ່ງ
ເບາະນັ່ງປັບໄຟຟ້າ 8 ທິດທາງ ພ້ອມການປັບເອນ
ເບາະຕູ່ໜ້າຊົງສະປອດ
ເບາະນັ່ງແຖວໜ້າປັບອຸ່ນໄດ້
ເບາະໜັງນິ່ມ
ເຄື່ອງສຽງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່
ຊ່ອງສຽບ USB 2 ຈຸດ
ໜ້າປັດໂມຕິຟັງຊັ່ນ ຂະໜາດ 4.2 ນິ້ວ 

ລຳໂພງ 6 ໂຕ  (2 Tweeters, 4 Woofers)
ວິທະຍຸ AM/FM 
ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ Apple Carplay ແລະ Android Auto
ເຊື່ອມຕໍ່ Bluetooth ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງສຽງ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແບບດີຈີຕໍ DAB+ 
ລະບົບນຳທາງແບບດາວທຽມພ້ອມຂໍ້ມູນການຈາລະຈອນ
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ມີ
ມີ
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ມີ
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ມີ
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ມີ
ມີ

ເຊື່ອມຕໍ່ SYNCô3 ພ້ອມຄຳສັ່ງສຽງ 

ຄວາມປອດໄພ,ລະບົບປ້ອງກັນ ແລະ ຕົວຊ່ວຍຜູ້ຂັບຂີ່ 
ເຂັມຂັດນິລະໄພຮັດຕັກ 3 ຈຸດ- ທຸກຕຳແໜ່ງ
ຕົວປັບກຳນົດຄວາມໄວ
ຖົງລົມນິລະໄພ–ຝັ່ງຄົນຂັບ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານໜ້າ
ຖົງລົມນິລະໄພ–ຂ້າງດ້ານໜ້າ
ຖົງລົມນິລະໄພ–ມ່ານຂ້າງ
ສັນຍານເຕືອນພ້ອມເຊັນເຊີກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນ 
ແລະ ເຊັນເຊີກວດຈັບຄວາມອຽງຂອງລົດ
ລະບົບເຕື່ອນສາຍເຂັມຂັດນິລະໄພ
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ມີ
ມີ

ມີ

ມີ

ລະບົບຈຳກັດຄວາມໄວ ພ້ອມປຸ່ມສັ່ງງານຕ່າງໆເທີງພວງມະໄລ
ລະບົບຄວບຄຸມການຊົງໂຕ (DSC) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລະບົບ ABS

ມີ
ມີ

ເຊັນເຊີຊ່ວຍຈອດດ້ານຫຼັງ
ກ້ອງຖອຍຫຼັງ
ລະບົບກັນປີ້ນ

ມີ
ມີ
ມີ

ລະບົບຄວບຄູມການໂໝດການຂັບຂີ–່ ທາງປົກກະຕິ, ສະປອດ, ຫ້ຍາ ຕົມ, ຫີມມະ, ຊາຍ, ຫີນ, ບາຈາ. ມີ
ລະບົບຄວບຄຸມການຍຶດເກາະ
ລະບົບຄວບຄຸມການລາກແກ່
ລະບົບການເຕືອນໄຟແບັດເຕີຣີ່ສຳຮອງ
ຄວາມສະດວກສະບາຍ
ຈຸດຍືດສຳລັບເບາະນັ່ງເດັກນ້ອຍ 2 ຈຸດ
ຊ່ອງສຽບໄຟດ້ານໜ້າສອງຊ່ອງ12V
ປັກໄຟ 230V ທີ່ຄອນໂຊນກາງ 
ໄຟຕາໜ້າເປີດ/ປິດ ອັດຕະໂນມັດ
ຄອນໂຊນກາງມີບ່ອນ ໃສ່ຈອກສອງຈອກ ແລະ ບ່ອນມ້ຽນຫຼຽນ
ຊ່ອງແອຄອນໂຊນກາງ
ລະບົບປັບອາກາດແບບແຍກໂຊນ
ຜ່າພົມປູພື້ນ
ພວງມະໄລຫຸ່ມໜັງຊົງສະປອດ
ແວ່ນປະຕູປັບໄຟຟ້າ (ສະເພາະດ້ານຄົນຂັບ)
ຂາປັດນ້ຳຝົນເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດ
ຊ່ອງສຽບໄຟດ້ານຫຼັງ 12V 
ກະແຈອັດສະລຶຍະແລະປູ່ມສະຕາດ
ພົມປູພື້ນອອກແບບມາເພື່ອ ແຣັບເຕີ ໂດຍສະເພາະ
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ລະບົບຊ່ວຍລົງທາງຊັນ
ລະບົບຊ່ວຍອອກຕົວທາງຊັນ
ລະບົບແລ່ນໃນເລນພ້ອມການເຕືອນການອອກນອກເລນ
ການຄວບຄຸມການບັນທຸກແບບປັບໄດ້
ລ໋ອກເຟືອງທ້າຍດ້ວຍໄຟຟ້າ
ລະບົບ MyKey®

ມີ
ມີ
ມີ
ມີ
ມີ
ມີ

ລະບົບຊ່ວຍເບຣກສຸກເສີນ
ເບຣກສຸກເສີນ
ເປີດ/ປິດເຄື່ອງອັດຕະໂນມັດ 

ມີ
ມີ
ມີ



ນ້ືພກາຈດົລວົຕງອຂງູສມາວຄ
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