
RACE YOUR IRRESISTIBLE AMBITION



STUNNING

เบาะนั่งดีไซน�พ�เศษ เดินด�ายเทาสุดเท� โดดเด�นด�วยสัญลักษณ� GR

1. Push Start ระบบสตาร�ทอัจฉร�ยะ 
พร�อมสัญลักษณ� GR

2. หน�าจอสัมผัสขนาด 7 นิ�ว รองรับ
Apple CarPlay เชื่อมต�อได�หลากหลาย 

INTERIOR ดีไซน�ภายในตกแต�งด�วยสีดำ Total Look สปอร�ตเข�มเต็มสไตล� GR



PERFORMANCE ผสาน 2 พลัง มอเตอร�ไฟฟ�า x เคร�่องยนต� ให�การตอบสนองเต็มกำลัง
พร�อมอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุด

UNSTOPPABLE

   ล�ออัลลอย 
  18 นิ�ว 
สไตล� GR

BEYOND

SAFETY

PRE-COLLISION SYSTEM
ระบบความปลอดภัยก�อนการชน

LANE DEPARTURE ALERT WITH STEERING ASSIST
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร�อมพวงมาลัยหน�วงกลับอัตโนมัติ

  ALL-SPEED DYNAMIC RADAR CRUISE 
CONTROL WITH LANE TRACING ASSIST

  ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติได�ถึง 0 กม./ชม.
 และสามารถเร�งความเร็วกลับสู�ระดับที่ตั้งไว�เมื่อไม�มีรถขวางหน�า
พร�อมระบบช�วยควบคุมรถให�อยู�กลางเลน

RELIABLE

AUTOMATIC HIGH BEAMS
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ

เคร�่องยนต� HYBRID ขนาด 1.8L

 พัฒนาคอยล�สปร�ง และช็อคแอบซอร�บเบอร� ที่ออกแบบเพ�่อรุ�น GR Sport โดยเฉพาะ
ผสานกับประสิทธิภาพช�วงล�างอิสระแบบป�กนกคู� ให�สมรรถนะที่ดีเยี่ยม  

เสร�มการขับข�่ให�คล�องแคล�วยิ�งกว�า ทรงตัวดีข�้น เข�าโค�งได�มั่นใจกว�า
และขับสนุกได�มากกว�าที่เคยรู�สึก

ช�วงล�างปรับจ�นใหม� เพ�่อการขับข�่ที่สนุกและเร�าใจยิ�งกว�า



C-HR GR Sport สวยเกินต�าน และให�การขับข�่ ที่เร�าใจอย�างไร�ข�ดจํากัด เฉี่ยว คม ดุดัน ไม�ใช�แค�ดีไซน� 
 แต�คือสไตล�การขับข�่ ด�วยเทคโนโลยีสปอร�ตจากสนามแข�งที่ให�สัมผัสที่แตกต�าง พร�อมทิ�งห�างแบบไม�เห็นฝุ�น ไม�เคยแผ�ว ไม�เคยตาม
GR เท�านั้นคืิอ นิยามความเป�นคุณ

SPIRIT 
TO PUSH THE LIMITS

RACE YOUR IRRESISTIBLE AMBITION ค ว า ม เ ร� า ใ จ ที่ ย า ก เ กิ น ต� า น ท า น

สไตล�ที่ท�าทายทุกความรู�สึก
Toyota Gazoo Racing เร��มต�นจากโตโยต�าเข�าร�วมแข�งขันกีฬามอเตอร�สปอร�ต เพ�อ่ทดสอบสมรรถนะข้ันสูงสุดของรถยนต�โตโยต�า

ในสนามแข�งขันทั่วโลกผ�าน Toyota Gazoo Racing จากจ�ดเร��มต�นเพ�่อทดสอบสมรรถนะขั้นสูงสุดของรถยนต� สู�การนำความรู�และ
เทคนิคที่ได�ในการแข�งขันมาสร�างสรรค�รถยนต�รุ�นพ�เศษ GR Series เพ�่อตอบโจทย�ลูกค�าที่ต�องการประสบการณ�การขับข�่แบบมืออาชีพ



หมายเหตุ  :  ภาพข�างต�นเป�นเพ�ยงภาพตัวอย�างเท�านั้น รายละเอียดหร�ออ�ปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากที่
จำหน�ายจร�ง ทั้งนี้บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพ�จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหร�ออ�ปกรณ�มาตรฐานตามที่เห็นสมควร

• บร�ษัท โตโยต�า มอเตอร� ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียดส�วนประกอบ และอ�ปกรณ�ต�างๆ โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
• โปรดสอบถามรายละเอียดและส�วนประกอบอ�ปกรณ�ต�างๆ ได�จากผู�แทนจำหน�ายโตโยต�า
  ใกล�บ�านท�าน หร�อศูนย�ลูกค�าสัมพันธ�ที่หมายเลข 0-2386-2000 หร�อโทรฟร�ต�างจังหวัด 
  เฉพาะหมายเลขที่ใช�รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ให�บร�การลูกค�า 24 ชม. ทุกวัน 
  บร�การข�อมูลทางอินเทอร�เน็ต  www.toyota.co.th
• กรุณาศึกษาการทำงานของอ�ปกรณ�ต�างๆ ของรถ ให�เข�าใจโดยละเอียดจากคู�มือการใช�รถ
  ก�อนการใช�งาน เพ�่อการใช�งานอย�างถูกต�อง  และประโยชน�สูงสุดของท�านเอง
• สีของรถและอ�ปกรณ�ต�างๆ ที่ปรากฏในภาพ อาจแตกต�างจากสีจร�งเนื่องจากระบบการพ�มพ�

ด�วยใจเดียวกันที่เชื่อมบร�การให�เป�นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต�าขยายโชว�รูมและศูนย�บร�การมาตรฐานถึง 465 แห�งทั่วประเทศ (ข�อมูล ณ เดือนมกราคม 2565) สู�ทุกทิศทั่วไทย 
พร�อมให�บร�การให�คุณอ��นใจได�ตลอดการเดินทาง •  บร�การไฮเทค ด�วยระบบคอมพ�วเตอร� TOPSERV เก็บบันทึกประวัติของลูกค�าตลอดการเข�าใช�บร�การ • ตรวจเช็กรถด�วยระบบ
คอมพ�วเตอร� Hi-Tech Area ให�ความแม�นยำสูง  •  ครบวงจรซ�อมตัวถังและสีรถยนต�ใน B&P Workshop •  รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ป� หร�อ 100,000 กม. (แล�วแต�ระยะใดถึงก�อน)

TOYOTA MOTOR THAILAND CO.,LTD
L16401T-22031

www.toyota.co.th

COLOR CHART

PREMIUM RED  /  BLACK ROOF PLATINUM WHITE PEARL  /  BLACK ROOFATTITUDE BLACK MICA  /  SILVER ROOF

HEV GR SPORTSPECIFICATIONS HEV GR SPORT

• มี

HEV GR SPORT

มิติภายนอก  ยาว x กว�าง x สูง มม.
ความยาวช�วงล�อ  มม.
ความกว�างช�วงล�อ  หน�า / หลัง มม.
ระยะต่ำสุดจากพ�้น  มม.
ความจ�ถังน้ำมัน  ลิตร
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด  ม.
รุ�น
แบบ
ความจ�กระบอกสูบ  ซีซี
ความกว�างกระบอกสูบ x ระยะชัก มม.
อัตราส�วนกำลังอัด
ระบบจ�ายน้ำมัน
รองรับการใช�น้ำมันเชื้อเพลิง E20 
แรงม�าสูงสุด (EEC net)   กิโลวัตต� (PS) / รอบต�อนาที
แรงบิดสูงสุด (EEC net)  นิวตันเมตร (กก.-ม.) / รอบต�อนาที
ชนิด 
แรงดันไฟฟ�าสูงสุด  โวลต�
กำลังสูงสุด  กิโลวัตต�
แรงบิดสูงสุด (EEC net)  นิวตันเมตร
ชนิด
แรงดันไฟฟ�า  โวลต�
จำนวนโมดูล
ความจ�ไฟฟ�า    แอมแปร� (ชั่วโมง)
กำลังสูงสุด  กิโลวัตต� (PS)
ระบบส�งกำลังอัตโนมัติ 
อัตราทดเกียร� เฟ�องท�าย
ระบบช�วงล�าง หน�า

   
 หลัง

เบรก หน�า 
 หลัง
ล�อและยาง  ขนาด

พวงมาลัยพาวเวอร� ไฟฟ�า EPS (Electric Power Steering)
บังโคลนซุ�มล�อ
ไฟหน�าโปรเจคเตอร�
ไฟส�องสว�างเวลากลางวันแบบ LED 
(LED Daytime Running Light)

ไฟเลี้ยวด�านหน�า

4,360 x 1,795 x 1,565

2,640

1,550 / 1,570

154

43

5.2

2ZR-FXE

4 สูบแถวเร�ยง DOHC 16 วาล�ว

1,798

80.5 x 88.3

13.0 : 1

หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส� EFI

•
72 (98) / 5,200

142 (14.5) / 3,600

มอเตอร�ซิงโครนัสแม�เหล็กถาวร

600

53

163

นิกเกิลเมทัลไฮดราย

201.6

28 โมดูล 168 เซลล�

6.5 (3 ช่ัวโมง)

90 (122)

E-CVT พร�อม Shift Lock

3.218

อิสระแม็คเฟอร�สันสตรัทพร�อมเหล็กกันโคลง
และคอยล�สปร�ง พร�อมช็อคแอบซอร�บเบอร�

เฉพาะรุ�น GR Sport

อิสระแบบป�กนกคู� (Double Wishbone)
พร�อมเหล็กกันโคลง และคอยล�สปร�ง

พร�อมช็อคแอบซอร�บเบอร� 
เฉพาะรุ�น GR Sport

ดิสก�เบรก พร�อมคร�บระบายความร�อน 

ดิสก�เบรก

ล�ออัลลอย 18 นิ�ว พร�อมยาง
ขนาด 225/50 R18 เฉพาะรุ�น GR Sport

•
ด�านหน�าและหลัง

Full LED

แบบ Light Guiding

LED Sequential

ขนาด

เคร�อ่งยนต�

มอเตอร�ไฟฟ�า

แบตเตอร�่ไฮบร�ด

เคร�อ่งยนต�และมอเตอร�ไฟฟ�า
ระบบขับเคล่ือนและระบบรองรับ

อ�ปกรณ�ภายนอก

ระบบความปลอดภัย

ระบบเคร�อ่งเสียงและเช่ือมต�อ

อ�ปกรณ�ตกแต�งพ�เศษเพ��มเติม
ติดต้ังโดย บร�ษัท ไทย ออโต� 
คอนเวอร�ช่ัน จำกัด

ระบบเตือนการโจรกรรม

มาตรวัดและอ�ปกรณ�
อำนวยความสะดวก

มาตรวัดและอ�ปกรณ�
อำนวยความสะดวก

อ�ปกรณ�ภายนอก

อ�ปกรณ�ภายใน

ระบบปรับระดับไฟหน�าสูง-ต่ำ
ไฟท�าย
กระจกมองข�างพร�อมไฟเลี้ยวแบบ LED
กระจกบังลมหน�าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass)
สปอยเลอร�หลังพร�อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED
เสาอากาศแบบคร�บฉลาม
มือจับประตูด�านนอก
คิ�วขอบกระจกประตู
คิ�วตกแต�งเสากลาง
แผ�นกันความร�อนใต�ฝากระโปรง
สัญลักษณ� GR บร�เวณกันชนหน�า 
สัญลักษณ� GR Sport บร�เวณท�ายรถ
ไฟส�องสว�างที่กระจกมองข�างแบบ LED (Welcome Lamp)
สีภายใน

วัสดุหุ�มเบาะ  

เบาะคู�หน�าทรงสปอร�ต
แผงกั้นสัมภาระด�านท�าย 
เบาะนั่งด�านหลังแยกพับได�แบบ 60:40
ราวมือจับคู�หน�า (Assist Grip)

พวงมาลัยและวัสดุตกแต�งฐานเกียร�

มือเป�ดประตูด�านใน
กระจกหน�าต�างไฟฟ�า พร�อมระบบป�องกันการหนีบ
กระจกแต�งหน�า บร�เวณแผงบังแดดคู�หน�า  
ไฟส�องสว�างบร�เวณประตูหน�าและที่วางแก�วน้ำ  
ไฟอ�านแผนที่ด�านหน�า
กระเป�าหลังเบาะนั่งด�านหน�า  

ระบบควบคุมการเป�ด-ป�ดไฟหน�าอัตโนมัติ 
พร�อมระบบ Follow-Me-Home

ระบบสตาร�ทอัจฉร�ยะ (Push Start)
ระบบเป�ดประตูอัจฉร�ยะ (Smart Entry)
ระบบเบรกมือไฟฟ�า (Electric Parking Brake) 
ระบบหน�วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) 
ระบบเซ็นทรัลล็อค  
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ�าย-ขวา  
ปุ�มปรับดันหลังไฟฟ�าด�านคนขับ (Lumbar support)  
ปุ�มควบคุมเคร�่องเสียงและจอข�อมูลการขับข�่ที่พวงมาลัย 
ที่ป�ดน้ำฝนแบบหน�วงเวลาและปรับตั้งเวลาได� 
ระบบ EV Mode  
ระบบ Sport และ ECO Mode
จอแสดงผลข�อมูลการขับข�่แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ�ว 
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic)    

แบบอัตโนมัติ

Full LED รมดำ

ปรับไฟฟ�า และพับเก็บอัตโนมัติ

•
•
•

สีเดียวกับตัวรถ

โครเมียม

เป�ยโนแบล็ค

•
ตกแต�งพ�เศษ เฉพาะรุ�น GR Sport

•
•

สีดำ ดีไซน�พ�เศษ เฉพาะรุ�น GR Sport

เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห� ดีไซน�พ�เศษ
พร�อมสัญลักษณ� GR

•
•
•
•

หุ�มหนัง พร�อมตกแต�งพวงมาลัย
ด�วยหนังแบบเจาะรู พร�อมสัญลักษณ� GR

โครเมียม

4 ตำแหน�ง

พร�อมไฟส�องสว�าง

•
•

คนขับและผู�โดยสาร

•
พร�อมสัญลักษณ� GR

•
•
•
•
•
•
•

อัตโนมัติ

•
•
•
•

ระบบกรองอากาศภายในห�องโดยสาร nanoe

ระบบป�องกันล�อล็อก ABS (Anti-lock Brake System)
ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)
ระบบเสร�มแรงเบรก BA (Brake Assist)
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)
ระบบป�องกันล�อหมุนฟร� TRC (Traction Control System)
ระบบช�วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC 
(Hill-Start Assist Control)

ไฟตัดหมอกหน�า
ไฟตัดหมอกหลัง
เข็มขัดนิรภัยด�านหน�าแบบดึงรั้งกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ
เข็มขัดนิรภัยด�านหลัง
ถุงลมเสร�มความปลอดภัย ระบบ SRS  คู�หน�า
 ด�านข�าง
 ม�านด�านข�าง
 หัวเข�าฝ��งคนขับ
จ�ดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISO-FIX and Top Tether)
กล�องมองภาพขณะถอยหลัง
ชุดซ�อมยางฉุกเฉิน
ระบบแจ�งเตือนลมยาง (Tire Pressure Monitoring System)
สัญญาณเตือนกะระยะด�านหน�า ท�ายและท่ีมุมกันชน
ระบบช�วยเตือนมุมอับสายตาท่ีกระจกมองข�าง (Blind Spot Monitor)
ระบบช�วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert)
ระบบความปลอดภัยก�อนการชน (Pre-Collision System)

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beams)

ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร�อมพวงมาลัยหน�วงอัตโนมัติ 
(Lane Departure Alert)

ระบบช�วยเตือนเมื่อเหนื่อยล�าขณะขับข�่ (Vehicle Sway Warning)
ระบบช�วยควบคุมรถให�อยู�กลางเลน (Lane Tracing Assist)
สัญญานเตือนการโจรกรรม TDS
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer
จอสัมผัสขนาด 7 นิ�ว รองรับ Apple Carplay 
ช�องเชื่อมต�อ USB
ระบบ T-Connect
ระบบเชื่อมต�อด�วย Bluetooth
จำนวนลำโพง

ชุดตกแต�งกันชนหน�า ดีไซน�เฉพาะรุ�น GR Sport

สเกิร�ตหน�า / ข�าง / หลัง ดีไซน�เฉพาะรุ�น GR Sport

•

•
•
•
•
•
•

แบบ LED

•
ELR 3 จ�ด 2 ที่นั่ง

ELR 3 จ�ด 3 ที่นั่ง

•
•
•
•
•
•
•
•

8 จ�ด

•
•
•

พร�อมระบบ Dynamic Radar
Cruise Control

แบบ All-Speed Range

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 ตำแหน�ง

•
•

บร�การกว�างไกลเป�นหนึ่งเดียวทั่วไทย


