


New Vision, 
New Pride
โดดเด่นแม้เพียงเสี้ยววินาทีที่สัมผัส 
คมชัดถึงวิสัยทัศน์แห่งผู้นำา The new Grand Starex 
ความหรูหราสง่างาม อีกขั้นของความภาคภูมิ
ที่พร้อมมุ่งหน้าสู่เป้าหมายไปกับคุณ

New Projector Lens Headlamps  
ใหม่ ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์ ส่องสว่างดีไซน์หรู

New Foglamps  
ไฟตัดหมอกรูปทรงใหม่ เพิ่มทัศนวิสัยชัดเจนยิ่งขึ้น

New Front Grille 
กระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ ติดตั้งกล้องอย่างกลมกลืน

New Side Rear View Mirrors 
ใหม่ กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED

New LED Tail Lights 
ไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบ LED โดดเด่นทุกมิติ

New Alloy Wheels  
ล้ออัลลอย 17 นิ้ว ใหม่ แบบ Machined-finish



Sumptuous Comfort
หยุดเวลาไว้ที่นี่ The new Grand Starex  

ความล้ำาค่าของช่วงเวลา ที่เปลี่ยนความวุ่นวายเป็นความสงบ
และวางตัวตนบนความผ่อนคลาย ความสบายที่เปลี่ยนการเดินทาง

เป็นห้องความคิดที่ใครก็ยากจะตามทัน

Entertainment Counter
ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับระบบบันเทิงเต็มรูปแบบ ผ่านเครื่องเสียง DVD จาก Pioneer® 

แสดงภาพเต็มตาจุใจบนหน้าจอขนาดใหญ่ 22 นิ้ว แบบ Full HD ถ่ายทอดเสียงใสชัด 
เบสนุ่มลึกด้วยลำาโพงคุณภาพสูง 4 ตำาแหน่ง จาก Pioneer® 

VIP Seats
สัมผัสเนียนนุ่มจากเบาะหนังคุณภาพสูงพร้อมที่พักเท้าให้คุณผ่อนคลายได้เต็มที่ 

พร้อมที่รองศีรษะออกแบบพิเศษในลักษณะปีกผีเสื้อ ประคองศีรษะขณะพักผ่อน

Head Unit
เครื่องเสียง DVD หน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว เชื่อมต่อได้หลากหลายไร้ขีดจำากัด

กับช่อง USB, HDMI, ระบบ WIFI และ Bluetooth

*ภาพแสดงภายในรุ่น  VIP



Smart View 
กล้องมองภาพรอบทิศทางอัจฉริยะ จอดรถ
อย่างมั่นใจด้วยกล้อง 4 ตัวรอบคัน แสดงภาพ
แบบ 360 องศา 

Safety Airbags
ถุงลมนิรภัยท้ังด้านหน้าและดา้นข้างใหม ่ปกปอ้ง
คนขับและผู้โดยสารด้านหน้าจากการชนแบบ 
Frontal และ Side Impact ให้คุณม่ันใจย่ิงกว่า
   

ABS & ESP 
ระบบป้องกันล้อล็อคและระบบควบคุมเสถียรภาพ 
ช่วยในการควบคุมทิศทางเม่ือต้องเบรกกะทันหัน 
และทรงตัวนิ่งทุกการเข้าโค้ง 

2.5 CRDI Diesel Engine
เคร่ืองยนต์ดีเซล Commonrail Direct Injection 
พร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน ให้กำาลังสูงสุด 175 
แรงม้า แรงบิด 441 นิวตัน-เมตร

Dual Power Sliding Doors
ช่วยให้ผู้โดยสารขึ้น-ลงจากรถทั้ง 2 ข้าง อย่าง
ง่ายดาย พร้อมรีโมทควบคุมการเปิด-ปิดและ
ปุ่มควบคุมด้านผู้ขับ

Other Features

Auto Headlamps
ระบบเซน็เซอรจ์ะตรวจจบัให้ไฟหนา้เปดิอตัโนมตั ิ
เมื่อขับเข้าสู่ในบริเวณที่มีแสงน้อย และปิดไฟเมื่อ
อยู่ในที่ที่มีแสงเพียงพอ

Heated/Ventilated Seat
เบาะนั่งตำาแหน่งผู้ขับ สามารถปรับความเย็น  
หรืออุ่นได้ 3 ระดับ เพ่ิมความสบายในการขับข่ี

Cruise Control
ระบบควบคุมความเร็วอตัโนมติั ต้ังความเร็วให้
คงที่ เมื่อต้องขับรถทางไกลเป็นเวลานาน ช่วย
ลดความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่

Puddle Lamps
ไฟสอ่งพ้ืนท่ีกระจกมองขา้ง ความหรหูราทีช่่วย
ให้การขึ้นรถในที่มืดสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
 
 

Auto Dimming Mirror
กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ 
จะเขม้ขึน้ เมือ่มแีสงไฟสอ่งรบกวนสายตาผูข้บัขี ่
เพิ่มความปลอดภัยเมื่อขับเวลากลางคืน

Control Panel 
ควบคุมการปรับข้ึน-ลง หน้าจอ และปรับ Ambient 
Light พร้อมช่องจ่ายไฟ USB 2 ช่อง และช่อง 12V 
1 ช่อง

Ambient Light  
แสงไฟเลือกได้ 3 สี ตามใจคุณ สร้างบรรยากาศ
ผ่อนคลายขณะเดินทาง 

Supervision Meters
แสงขาวบนพื้นดำา สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
พร้อมแสดงข้อมูลการเดินทางแบบดิจิทัล

Auto A/C
ควบคุมอุณหภูมิในห้องโดยสารให้อยู่ในระดับท่ี
สบาย พร้อมปุ่มควบคุมแยกสำาหรับผู้โดยสาร
ด้านหลัง

Roof Mounted LCD
จอมอนเิตอรส์ำาหรบัหอ้งโดยสารดา้นหลงัขนาด 
13.3 นิว้ ตดิตัง้ทีเ่พดาน พบัเกบ็ดว้ยระบบไฟฟา้
อย่างมิดชิดเมื่อไม่ได้ใช้งาน

Equipment

ภายนอก

• ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว    
• ไฟหน้าแบบ Projector Lens  
• ไฟตัดหมอก
• ไฟท้ายแบบ LED
• กระจังหน้าโครเมียม

• คิ้วป้ายทะเบียนหลังโครเมียม
• กาบข้างสีเดียวกับตัวรถ
• กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ
• ไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างแบบ LED
• กระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า

• สปอยเลอร์หลัง
• ประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้าง พร้อมรีโมท
• ไฟส่องพื้นที่กระจกมองข้าง (Puddle Lamps)
• ที่ปัดน�้าฝนหลัง
• เสาอากาศแบบสั้น

ภายใน

• พวงมาลัยหุ้มหนัง
• คันเกียร์หุ้มหนัง
• เบาะหนัง
•  เบาะแถวที่ 2 แบบ VIP พร้อมพนักพิงและที่พักขาปรับด้วยไฟฟ้า
• ที่พักขายืดออกได้ส�าหรับเบาะนั่ง VIP
• เบาะแถวที่ 3 พับขึ้นและปรับเอนได้
• พนักพิงศีรษะแบบปีกผีเสื้อ
• ระบบเบาะ อุ่น/เย็น ส�าหรับคนขับ
• พวงมาลัยปรับระดับ สูง-ต�่า เข้า-ออก
• ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
•  ปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศแยกส�าหรับผู้โดยสารด้านหลัง
• ภายในตกแต่งลายไม้
• กระจกแบบ Flush Glass ที่ประตูสไลด์

• คอมพิวเตอร์แสดงข้อมูลการเดินทาง
• กล่องเก็บแว่นตาที่คอนโซลเหนือศีรษะ
• กุญแจรีโมทแบบพับเก็บ
• ไฟที่ช่องเสียบกุญแจ
• ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ
•  กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ
•  ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
•  ไฟภายในห้องโดยสารแบบ LED พร้อม Mood Lighting
•  ช่องเสียบไฟ 12V ด้านหน้า 2 ต�าแหน่ง
• หน้าปัดแบบ Supervision Meters
• ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย
• ปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ที่พวงมาลัย
• ที่ปัดน�้าฝนหน้าแบบหน่วงเวลา

• เส้นไล่ฝ้าที่กระจกประตูท้ายรถ
• แผงบังแดดพร้อมกระจกและไฟส่อง
• กระจกคนขับขึ้น-ลงอัตโนมัติ

อุปกรณ์เพิ่มเติมในรุ่น VIP
• เคาน์เตอร์บันเทิง (Entertainment Counter)
•  ไฟ Ambient Light ที่เคาน์เตอร์บันเทิงเปลี่ยนได้ 3 สี
• ไฟส่องพื้นที่เคาน์เตอร์บันเทิง
• กล่องใส่ของที่เคาน์เตอร์บันเทิงพร้อมไฟส่อง
 •  ช่องต่อ USB 2 ช่องส�าหรับจ่ายไฟ / ช่องจ่ายไฟ 12V 1 ช่อง  

ที่เคาน์เตอร์บันเทิง

ระบบบันเทิงและการเชื่อมต่อ

• เครื่องเสียง DVD หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว
• ระบบน�าทาง GPS
• ระบบ WIFI ส�าหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• ช่องต่อ HDMI 

• ช่องเสียบ USB 2 ช่อง
• ระบบบลูทูธ
• จอภาพ LCD ติดเพดานพับไฟฟ้าแบบ Full HD 13.3 นิ้ว
• ล�าโพง 6 ต�าแหน่ง

ความปลอดภัย

• ถุงลมนิรภัยคู่หน้าแบบ SRS
•  ถุงลมนิรภัยด้านข้าง ส�าหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
• ระบบป้องกันล้อล็อค ABS
• ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP

• ระบบสัญญาณกันขโมย
• ระบบล็อคประตูสัมพันธ์กับความเร็ว
•  ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางอัจฉริยะ (Smart View)

• สัญญาณเตือนกะระยะถอยหลัง

• ระบบกันหนีบส�าหรับกระจกฝั่งคนขับ
• ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED

Specifications

เครื่องยนต์

รุ่น  A2

รหัส  D4CB 

แบบ  Inline-4 DOHC 16V 

ความจุกระบอกสูบ  ซีซี.  2,497

ความกว้างกระบอกสูบ × ระยะชัก  มม.  91.0 × 96.0

อัตราส่วนก�าลังอัด  16.4 : 1

ชนิดเชื้อเพลิง  Diesel

ระบบเชื้อเพลิง Commonrail Direct Injection

ระบบอัดอากาศ Variable Geometry Turbocharger with Intercooler 

ก�าลังสูงสุด  แรงม้า (PS) / รอบต่อนาที 175 / 3,600

แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที 441 / 2,000-2,250

มาตรฐานไอเสีย EURO 4

มิติ  

ยาว มม. 5,169

กว้าง มม. 1,920

สูง มม. 1,925

ความยาวฐานล้อ มม.  3,200

ระดับต�่าสุดจากพื้น มม. 190

ปริมาตรถังน�้ามัน ลิตร 75

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด ม. 5.6

แชสซีส์

ระบบบังคับเลี้ยว   Rack & Pinion with Hydraulic Assist

ระบบส่งก�าลัง  5AT with Sequential Shift

ระบบช่วงล่าง หน้า MacPherson Struts

 หลัง 5-Link Rigid Axle, Coil Springs

ระบบเบรก หน้า Ventilated Discs

 หลัง Discs

ยาง 235/60 R17

Technical Data

Exterior Colors Exterior Dimensions

Hyper Metallic P3S 

Arctic White AW Timeless Black PB5

1,685 1,660

1,920

1,9
25

5,169

3,200880 1,089

หน่วย: มิลลิเมตร

อุปกรณ์เพิ่มเติมในรุ่น VIP
•  เครื่องเสียง DVD จาก Pioneer® ที่เคาน์เตอร์บันเทิง 
•  ชุดล�าโพงส�าหรับผู้โดยสารด้านหลัง 4 ต�าแหน่ง จาก Pioneer®

•  จอ LCD 22 นิ้ว แบบ Full HD ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้าที่เคาน์เตอร์บันเทิง 
•  ล�าโพงรวม 8 ต�าแหน่ง



หมายเหตุ  บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื้อหาบทความ เงื่อนไข และส่วนประกอบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า   ภาพที่ปรากฏในเอกสารอาจแสดงอุปกรณ์ที่แตกต่างจากรถยนต์ที่จ�าหน่ายจริง   โปรดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถจากผู้แทนจ�าหน่ายฮุนได  โปรด

ศึกษาการท�างานของอุปกรณ์ต่างๆ ในรถให้เข้าใจจากคู่มือก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง   สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏ

ในเอกสารอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องมาจากระบบการพิมพ์ 
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