
Ngày/Date: 04/03/2021

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ SPECIFICATION PRESTIGE 1.9 MT 4x2 PRESTIGE 1.9 AT 4x2 TYPE Z 1.9 AT 4x4

Tổng thể (DxRxC) / Overall (LxWxH) mm 5265 x 1870 x 1790

Lọt lòng thùng (DxRxC) / Inside cargo (LxWxH) mm

Chiều dài cơ sở / Wheelbase mm

Vệt bánh xe trước - sau / Front - Rear tread mm

Khoảng sáng gầm / Ground clearance mm 235 235 240

Bánh kính vòng quay tối thiểu / Min. turning radius m

Trọng lượng bản thân / Kerb weight KG 1820 1840 1935

Trọng lượng toàn bộ / Gross vehicle weight KG 2590 2590 2680

Tải trọng / Payload KG 445 425 420

Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel tank capacity Liters

Số chỗ ngồi / Seating capacity Người/Person

Model

Loại / Type

Dung tích xy-lanh / Displacement cc

Công suất cực đại / Max. power PS (KW)/rpm

Mô men xoắn cực đại / Max. torque Nm/rpm

Công thức bánh xe / Drive configuration 4x4

Máy phát điện / Generator

Tiêu chuẩn khí thải / Emission standard

Loại / Type Số sàn 6 cấp / 6-speed MT Số tự động 6 cấp / 6-speed AT Số tự động 6 cấp / 6-speed AT

Hệ thống gài cầu / Free wheel hubs - - Gài cầu điện tử / Shift-On-The-Fly

Tỉ số truyền cuối / Final gear ratio 

Trước / Fr

Sau / Rr

Trước / Fr

Sau / Rr

Trợ lực lái / Assisted steering type

Lốp / Tire 255/65R17 255/65R17 265/60R18

Mâm / Wheel
Hợp kim nhôm - màu đen nhám /

 Alloy wheel - Matt dark gray

Cụm đèn trước / Head lamp

Bi-LED Projector, tự động bật/ tắt & 

thay đổi góc chiếu , tích hợp đèn chạy 

ban ngày LED

Bi-LED Projector, automatic on off& 

leveling, with LED DRL

Đèn sương mù / Fog lamp LED

Hệ thống gạt nước/ Wiper system
Tự động với cảm biến nước mưa

Auto with rain sensor system

Tay nắm cửa ngoài / Outside door handle grip Đen/ Black

Kính chiếu hậu ngoài / Outside view mirror

Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện , gập 

điện

Chrome with side turn, power 

adjustment & folding

Ăng-ten / Attenna

Tay nắm cửa bửng sau / Tailgate handle Màu Đen / Black

Bậc lên xuống / Side step

Cản sau / Rear bumper

Lót sàn thùng xe / Bed liner

Bảo vệ gầm / Skid plate

Loại / Type
Bọc da, tích hợp phím điều khiển

Leather + decoration,  switch

Điều chỉnh/ 

Adjustment

Ốp trang trí đồng hồ táp lô / Top of meter cluster Bọc da / Leather

Đồng hồ táp lô / Meter panel

Hàng ghế thứ 1

1 st  row
Chỉnh cơ/ Manual Chỉnh cơ/ Manual 

Ghế lái chỉnh điện 8 hướng

8-ways power driver seat

Hàng ghế thứ 2

2 nd  row

Chất liệu/

Material
Nỉ cao cấp/ Cloth (High grade) Nỉ cao cấp/ Cloth (High grade)

Da (Nâu)/ 

Leather (Brown)

Táp pi cửa xe / Door trim 

Hộc cửa gió 2 bên / Side air vent frame

Nhựa cao cấp / PVC

Hệ thống phanh / Brake system

Hệ thống treo / Suspension

NGOẠI THẤT / EXTERIOR

KÍCH THƯỚC / DIMENSIONS

6.1

350/1800-2600

Màu Đen / Black

Thép / Steel

ĐỘNG CƠ / ENGINE 

Có / With

Có / With

5265 x 1870 x 1785

150 (110)/3600

Ghế / Seat 

Tang trống / Drum

Thủy lực / Hydraulic

KHUNG GẦM / CHASSIS

HỘP SỐ / TRANSMISSION

Hệ thống treo độc lập dùng đòn kép, lò xo xoắn

Independent, double wishbone with coil spring 

Nhíp / Leaf springs - soft 

Viền trang trí nhựa đen bóng/ Gloss Black garnish

Điều chỉnh lên xuống / Tilt

Nhựa cao cấp, tích hợp phím điều khiển

Urethane + decoration,  switch

Màn hình hiển thị đa thông tin, có chức năng nhắc lịch bảo dưỡng

Electroluminescent instrument with MID, maintenance reminder

Nhựa mềm cao cấp/ PVC soft pad surface at door armrest

Bi-LED Projector, thay đổi góc chiếu, tích hợp đèn chạy ban ngày LED

Bi-LED Projector, levelling, with LED DRL 

Dạng cột / Center roof type

Gập 60:40, tựa tay trung tâm/ 60:40 fold-down, central arm rest 

NỘI THẤT / INTERIOR

Tích hợp đèn báo rẽ, chỉnh điện, gập cơ

Chrome with side turn, power adjustment, manual folding 

Bạc/ Silver

Halogen

Tích hợp chế độ gạt mưa gián đoạn

With variable intermittent mode

Bạc/ Silver

Tay lái / Steering wheel

THÔNG SỐ KỸ THUẬT NEW D-MAX

SPECIFICATION OF NEW D-MAX 

Đĩa / Ventilated disc

4.100

Hợp kim nhôm -màu bạc / Alloy wheel - Silver

1495 x 1530 x 490

3125

1570/1570

RZ4E-TC

4 xy lanh thẳng hàng, Động cơ dầu 1.9L, Intercooler VGS Turbo, Common rail

In-line 4 cylinders, Diesel 1.9L, Intercooler VGS Turbo, Common rail

05

76

TRỌNG LƯỢNG / WEIGHT

12V-90A

EURO 4

1898

4x2 (Cầu sau / Rear )



Táp lô điều khiển công tắc cửa / Window switch bezel 

Nắp hộc đựng đồ tiện ích trung tâm / 

Center console lid

Nắp hộc đựng đồ tiện ích phía trước / Utility box lid

Tay chốt mở cửa trong / Inside door lever & lock knob

Kính chiếu hậu cabin / Inside rearview mirror

Chìa khóa thông minh & khởi động nút bấm / 

Smart key & Push start
- - Có / With

Mở cửa thông minh / Smart entry - - Có / With

Khóa cửa từ xa / Keyless door lock 

Khởi động từ xa/ Remote engine start - - Có / With

Đèn chờ dẫn đường

Follow me home headlamp

Hệ thống điều hòa / Air conditioner Chỉnh tay/ Manual Chỉnh tay/ Manual
Tự động 02 vùng độc lập

Auto Dual Zone

Cửa gió ghế sau / Air conditioner rear ventilation - - Có / With

Hệ thống giải trí / Entertainemt system

Màn hình 7.0'' cảm ứng, Bluetooth, 

USB

7.0" touch screen, Bluetooth, USB

Màn hình 7.0'' cảm ứng, Bluetooth, 

USB

7.0" touch screen, Bluetooth, USB

Màn hình 9.0" cảm ứng, Bluetooth, 

USB

 9.0" touch screen, Bluetooth, USB

Số loa / No. of speakers 04 04 08

Cổng sạc nhanh USB / Fast charging USB

Cửa sổ điều chỉnh điện / Power window

Ổ cắm điện (12V, 120W) / Power outlet (12V, 120W)

Thảm lót sàn / Carpet floor mat

Túi khí / Airbag 02 02 07

Hệ thống chống bó cứng phanh

ABS (Anti-lock Brake System)

Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử

EBD (Electronic Brakeforce Distribution)

Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp

BA (Brake Assist)

Hệ thống cân bằng điện tử

ESC (Electronic Stability Control)

Hệ thống kiểm soát lực kéo

TCS (Traction Control System)

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc

HSA (Hill Start Assist)

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc

HDC (Hill Descent Control)

Hệ thống phanh thông minh

BOS (Brake Override System)

Hệ thống cảnh báo điểm mù

Blind spot monitor
- - Có / With

Cảnh báo phương tiện cắt ngang

Rear cross traffic alert
- - Có / With

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe

Parking aid system (front & rear)
- - Có / With

Ra-đa sau

Rear radar
- - Có / With

Đèn báo dừng khẩn cấp

Emergency stop signal

Hàng ghế thứ 1

1 st  row

Hàng ghế thứ 2

2 nd  row

Khóa cửa tự động theo tốc độ

Auto door lock with speed sensing

Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung

Automatic release lock doors when airbag activate 

Khóa cửa trung tâm / Central door lock

Khóa cửa bảo vệ trẻ em / Child-proof door lock

Thanh gia cường cửa xe / Side-door impact beam

Cam/ Valencia orange met

Trắng/ Splash white -

Trắng ngọc trai/ Silky white pearl Có / With

Xanh dương/ Sapphire blue

Bạc/ Mercury silver met

Đen/ Onyx black mica

Bạc/ Silver

TIỆN ÍCH / CONVENIENCE

Có (tất cả cửa xe)/ With (All side doors)

Có / With

Có / With

Có / With

ELR x 3 với bộ căng đai sớm & tự động nới lỏng

ELR x 3 with pretensioner & load limiter

Có / With

ELR x 3

Có / With

Có / With

Có / With

Có / With

Có / With

Có (cửa sau)/ With (Rear door)

MÀU XE / COLOR

AN TOÀN / SAFETY

Có / With

Có thể điều chỉnh độ sáng theo ngày / đêm

Day & night (self diming type)

Dây đai an toàn / Seat belt

Có / With

Có / With

Có / With

Có / With

5V/2.1A (02)

Tự động nâng & hạ với chức năng chống kẹt 

Auto up & down with jam protection for driver side

Có / With

Có/ With

Viền trang trí nhựa đen bóng/ Gloss Black garnish

Nhựa mềm cao cấp/ viền trang trí đen bóng 

PVC soft pad surface / Gloss Black garnish

Nhựa mềm cao cấp/ PVC soft pad surface

-

Có / With

Có / With

Có / With

Có / With

Có / With


