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បទពិសោធថ្មីជាមួយរថយន្ត
Mazda BT-50 Thunder

រថយន្តMazda3
ជំនាន់ទី៧ដ៏ប្រណីត

រថយន្តIsuzu d-Maxរូបរាង
ប្របស្ព័រដ៏ទាក់ទាញ
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រថយន្តTheAllNewMazda3
ស៊េរីថ្មីតេវូបានដាក់បង្ហាញកាលពីថ្ងេទី
៩ខេសីហាកន្លងទៅនៅក្នងុបេទេស
កម្ពជុា។វាជារថយន្តជំនាន់ទី៧ដេល
តេូវបានកេបេរូបរាង និងមុខមាត់ថ្មី
ទំាងសេុងកាន់តេទំនើបទាក់ទាញ
បំពាក់ដោយដោយបច្ចេកវិទេយាខ្ពស់មាន
សុវត្ថិភាពធ្វើឲេយការបើកបរពោរពេញ
ដោយថាមពល។
រថយន្តMazda3ស៊េរីថ្មីនេះតេូវ

បានរចនាឡើងឲេយកាន់តេមានភាព-
សេស់ស្អាតដេលជួយឱេយអ្នកបើកបរ
ទទួលបាននូវបទពិសោធដ៏រីករាយនិង

មានផាសុកភាពឥតខ្ចោះ។ផ្ទេខាងក្នងុ
ធំទូលាយ បំពាក់ដោយបច្ចេកវិទេយា
ទំនើប។តាប្លូតេូវបានរចនាឡើង
បេកបដោយភាពសេស់ស្អាតជាមួយ
ចង្កះឹលេខងយសេលួបញ្ជា។
កេមុហុ៊នMazdaបានគិតគូរយ៉ាង-

ខា្លាងំដល់គុណភាពនេការបើកបររថយន្ត
Mazda3ស៊េរីថ្មីដ៏បេណីតនេះដូចជា
នៅពេលបង្កើនលេបឿនពេលបត់ និង
ពេលជាន់្រហា្វាងំ។ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទេយា 
SkyactivVehicleArchitectureធ្វើ
ឲេយអ្នកបើកបរមានផាសុកភាព មិនសូវ
នឿយហត់ និងឆ្លើយតបបានយ៉ាង-

ឆាប់រហ័សពេលបរិយកាសផា្លាស់ប្តូរ។
លើសពីនេះទៀតបេព័ន្ធ Skyactiv

VeutersDynamicsតេូវបានវិវត្ត
ទៅជាបេព័ន្ធG-VectoringControl
Plus(GVCPlus) បំពាក់នៅលើ
រថយន្តMazda3ដើមេបីជួយបញ្ចៀស
ការប៉ះទង្គចិនៅពេលមានអាសន្ន និង
ជួយសមេលួនៅពេលប្តរូគន្លងខណៈ
បើកបរលើផ្លវូហាយវ៉េដេលរអិល។
នៅពេលរថយន្តបើកបរដល់ផ្លវូកោង

បេព័ន្ធGVCPlusបានជួយបន្ថយ
កមា្លាំងបង្វិលជំុរបស់មា៉ាសីុនដើមេបីផ្ទេរ
ទម្ងន់ទៅកង់មុខ ដូច្នេះកង់រថយន្តនឹង

រត់ទៅបានយ៉ាងរលូនដេលធ្វើឲេយ
រថយន្តកាន់តេមានលំនឹង។មេយា៉ាងទៀត
នៅពេលដេលបើកបរហួសផ្លូវកោង
នោះកមា្លាងំេហា្វាងំផ្ទេរសនេសឹមៗទៅកង់
រថយន្តដេលធ្វើឲេយរថយន្តរត់នៅលើផ្លវូ-
តេង់វិញបានយ៉ាងមានបេសិទ្ធភាព។
ចំណុចដ៏សំខាន់មួយទៀតដេល

ផ្តល់ភាពរីករាយដល់បើកបរគឺបេព័ន្ធ
MazdaHarmonicAcousticsធ្វើ
ឲេយកាបី៊នរថយន្តស្ងប់ស្ងាត់ល្អគ្មាន
សំឡេងរំខានពីខាងកេ និងបំពាក់
ដោយបេព័ន្ធសំឡេងspeakerស្តង់ដា
ដេលមានសំឡេងចេបាស់ល្អ។

ចំពោះកតា្តាសុវត្ថភិាពរថយន្តMaz-
da3បំពាក់ដោយពោងសុវត្ថភិាពចំនួន
៧បេព័ន្ធ្រហា្វាងំសុវត្ថិភាព(ABS)
បេព័ន្ធសញ្ញាបញេឈប់បនា្ទាន់ (ESS) 
និងបេព័ន្ធជំនួយពេលឡើងចំណោត
(HLA)ជាដើម។
លើសពីនេះទៀតវាបំពាក់មកជាមួយ

បច្ចេកវិទេយាសុវត្ថិភាពកមេិតខ្ពស់បំផុត
របស់មា៉ាកMazdaដូចជាបេព័ន្ធDAA,
AFS,HBCL,BSM,RCTA,SBSនិង
បេព័ន្ធMRCCដេលផ្តល់សុវត្ថិភាព
ខ្ពស់បំផុតសមេប់អ្នកបើកបរ និង
អ្នកដំណើរ៕    

រថយន្តMazda 3
ជំនាន់ទី៧ដ៏ប្រណីត
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ជ្ជក
ម្មប

ង់ប
េក់

គន្លឹះសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗចំពោះការបើកបរ
រថយន្តនីសាន់ព្រលម្រឃកំពុងភ្លៀង
តើលោកអ្នកដឹងទេថា

ការបើកបរពេលមានភ្លៀងអាច
កើតមានគេះថា្នាក់សមេប់
រូបអ្នកគេួសរអ្នកនិង
អ្នកបេើបេស់ផ្លូវដទេទៀត?
ដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកបើកបរ
លោកអ្នកតេូវតេមានការយល់ដឹង
អំពីកតា្តាសុវត្ថិភាពតាំងតេពីមុន
ពេលលោកអ្នកចាប់ផ្តើមបញ្ជាយនយន្តម្លេ៉ះ។លោកអ្នកតេូវធ្វើឲេយ
បេកដថារថយន្តនីសន់របស់លោកអ្នកតេូវបានតេួតពិនិតេយ
តេឹមតេូវមុនពេលចាប់ផ្តើមការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកដើមេបី
ចៀសវាងបញ្ហាដេលអាចកើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវជាយថាហេតុ៕
១- តៃូវ បើក អំពូល ភ្លើង ខាងមុខ   
តេូវបើកភ្លើងខាងមុខភា្លាមៗនៅពេលភ្លៀងចាប់ផ្តើមធ្លាក់។

នៅពេលមានភ្លៀងលោកអ្នកតេូវបើកភ្លើងមុខជានិច្ចមិនថាពេល
យប់ឬពេលថ្ងេនោះទេ។ការបើកភ្លើងមុខធ្វើឲេយលោកអ្នកមើល
ឃើញរថយន្តអ្នកដទេចេបាស់ហើយក៏ធ្វើឲេយអ្នកបើកបររថយន្តបញេ្ចាស
ទិសគ្នាមា្ខាងទៀតអាចមើលឃើញរថយន្តរបស់អ្នកចេបាស់ដេរ។
២- តៃូវ រកៃសា កម្លា ត ឲៃយ ឆ្ងាយ  
ការប៉ះទង្គចិផ្នេកខាងកេយតេងតេកើតឡើងជាញឹកញាប់បំផុត។

ដូច្នេះបើកបរពេលមានភ្លៀងតេូវទុកគមា្លាតឲេយនៅឆា្ងាយពីរថយន្ត
នៅខាងមុខករណីរអិលឬមានឧបទ្ទវហេតុណាមួយកើតឡើង
លោកអ្នកអាចបញ្ចៀសគេះថា្នាក់បានទាន់ពេលវេលា។
៣- បៃុងបៃយ័ត្ន ចំពោះ អ្នក ថ្មើរជើង   
គេះថា្នាក់បណា្តាលឲេយស្លាប់

នៅតាមដងផ្លូវជាចេើនករណី
បណា្តាលមកពីគេះថា្នាក់ចរាចរណ៍
ដេលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកថ្មើរជើង
ហើយពេលមានភ្លៀងអ្នកថ្មើរជើង
តេងតេបារម្ភរថយន្តបើកមកជិត
សចទឹកដាក់។ដូច្នេះវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកបើកបរដើមេបីធនាថា
អ្នកថ្មើរជើងតេូវមានសុវត្ថិភាពនិងមិនធ្វើឲេយទឹកសចលើពួកគេ។
៤- កុំ បើកបរ នៅ ពីកៃយ រថយន្ត ដឹកទំនិញ ធំៗ ជិត ពៃក    
បើកបរពីកេយរថយន្តធុនធំដូចជាឡានដឹកទំនិញឬ

រថយន្តកេុងលោកអ្នកមិនតេូវបើកបរនៅជិតពេកនោះទេ។បើកបរ
ជិតរថយន្តធំៗមិនតេឹមតេធ្វើឲេយលោកអ្នកមើលផ្លូវមិនចេបាស់ឬ
មើលផ្លូវមិនបានឆា្ងាយប៉ុណោ្ណោះទេប៉ុន្តេវាថេមទាំងធ្វើឲេយ

អ្នកបើកបររថយន្តធំពិបាកមើលឃើញរថយន្តរបស់លោកអ្នក
ថេមទៀតផងជាពិសេសករណីមានភ្លៀងដូច្នេះលោកអ្នកតេូវ
បើកបរទុកគមា្លាតឲេយនៅឆា្ងាយពីរថយន្តធុនធំទាំងនោះ៕
៥- ចៀសវាង ធ្វើ ចលនា ភ្លាមៗ  
បើកបរក្នុងស្ថានភាពមានភ្លៀងងយ
កើតមានគេះថា្នាក់ពេះផ្លូវរអិលជាពិសេស
បើសមេបកកង់រថយន្តមិនមានកេឡាជេល្អ។
ដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកបើកបរតេូវចៀសវាង
ការធ្វើចលនាភា្លាមៗដូចជាការផា្លាស់ប្តូរគន្លងឬបើកជេងរថយន្ត
ផេសេងជាដើម។
៦- តៃូវ បើកបរ យឺតៗ     
ការបន្ថយលេបឿននៅពេលមានភ្លៀងគឺជា

វិធីល្អបំផុតដើមេបីកាត់បន្ថយគេះថា្នាក់
ជាពិសេសការរអិលធ្លាក់ផ្លូវ។
រថយន្តNissanX-TRAIL,NAVARA

និងTERRAសុទ្ធតេតេូវបានបំពាក់ដោយ
បច្ចេកវិទេយាIntelligentMobilityនិង
បេព័ន្ធសុវត្ថិភាពទំនើបបំផុត។

សូមអញ្ជើញទៅកាន់អគរតាំងបង្ហាញ
រថយន្តនីសន់ណាមួយដើមេបីបើកបរសកលេបងនិងកក់រថយន្ត
ដេលជាជមេើសរបស់លោកអ្នក។  

សមេប់ព័ត៌មានបន្ថេមអំពីគេប់មូ៉ដេលរថយន្តនីសន់នៅកម្ពជុាសូមចូលទៅ
កាន់គេហទំព័ររបស់កេុមហ៊ុននីសន់កម្ពុជាwww.nissan.com.kh/ 
ឬចូលទៅកាន់ទំព័រហ្វេសប៊ុកfb.com/CambodiaNissan/

កេុមហ៊ុនMazdaបានបង្ហាញ
រថយន្តBT-50Thunderដ៏បេណតី
របស់ខ្លួននៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។
រថយន្ដភិកអាប់ស៊េរីថ្មីដ៏ទំនើបនេះ
មានមា៉ាសុីន២ជមេើសគឺមា៉ាសុីន
មា៉ាស៊ូត៣,២លីតេ៥សុីឡាំង20
valveDOHCនិងមា៉ាសុីនមា៉ាស៊ូត
២,២លីតេ ៤សុីឡាំង 16 valve
DOHC។
មា៉ាសុីន៣,២លីតេមានកមា្លាំង

បង្វលិអតបិរមា៤៧០Nm(១៧៥០
-២៥០០ rpm)និងថាមពល
អតិបរមា២០០kwh / 147rpm
ចំណេកឯមា៉ាសុីន២,២លីតេមាន
កមា្លាំងបង្វិលអតិបរមា៣៧៥Nm
(១៥០០-២៥០០ rpm)និង
ថាមពលអតិបរមា១៥០kwh/
១១០rpm។
រថយន្តBT-50Thunderរូបរាង

ថ្មីនេះតេវូបានរចនាឡើងបេកបដោយ
ភាពបេណីតបំផុតចំពោះរូបរាង
ខាងកេគឺសេស់សង្ហាធន់រងឹមាំអម

ដោយចង្កៀងដ៏សេស់ស្អាតទាំង
ចង្កៀងមុខនិងចង្កៀងកេយ។BT-
50Thunderបំពាក់ដោយបេព័ន្ធ
អូឌីយ៉ូបេព័ន្ធកមេសាន្ត វិទេយុ AM/FM,
កន្លេងចាក់CD,MP3និងអាចភា្ជាប់
ប្លូ៊ធូសនិងUSBផងដេរ។
MazdaBT-50Thunderស៊េរី 

ថ្មីនេះមានបេព័ន្ធមា៉ាសុីនតេជាក់២
តំបន់ដាច់ដោយឡេកពីគ្នា។ផ្ទេ-
ខាងក្នុងមានទំហំធំទូលាយកៅអី
សេបដោយសេបេកបេណីតផ្តល់
ផាសុកភាពខ្ពស់ដល់អ្នកបើកបរនិង
អ្នកដំណើរ។
លើសពីនេះទៀត វាបំពាក់ដោយ

បេព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ដូចជាបេព័ន្ធ
ជំនួយពេលដឹកនិងផ្ទុកអីវា៉ាន់ធ្ងន់
LAC បេព័ន្ធជំនួយពេលអូសឬ
សណោ្តាង(TSM)បេព័ន្ធជំនួយ
្រហា្វាំងគេមានអាសន្ន (EBA)
បេព័ន្ធផ្តល់សញ្ញាគេមានអាសន្ន
(ESS)នងិបេព័ន្ធ្រហា្វាំងសុវត្ថិភាព
ABSជាដើម៕  

បទពិសោធថ្មីជាមួយរថយន្ត
Mazda BT-50 Thunder 



រថយន្តD-Maxស៊េរីថ្មីដ៏បេណីត
នេះមានរូបរាងដ៏សេស់សង្ហាជាមួយ
ការរចនាផ្នេកខាងមុខដ៏សេស់ស្អាត
បេបស្ព័រយ៉ាន់ស្ព័រមានទំហំ១៨អិុញ
ចង្កៀងមុខបេភេទBi-LEDភា្ជាប់ជា-
មួយអំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងេ (Daytime
RunningLights)។ចំពោះបេសិទ្ធ-
ភាពបេងឥន្ធនៈគឺសីុបេងតេឹមតេ
៤,៧៩លីតេបុ៉ណោ្ណោះក្នងុ១០០គីឡូ-
ម៉េតេជារថយន្តដ៏ទំនើបសមេប់ការ-
ធ្វើដំណើរបេកបដោយសុវត្ថភិាព និង
ផាសុកភាព។
បេព័ន្ធជើងកេមi-GRIPដ៏ទំនើប

ចុងកេយរបស់រថយន្តIsuzuD-Max
បង្ហាញពីគមា្លាតដ៏ធំពីកង់មុខទៅកង់

កេយដើមេបីធនាចំពោះទម្ងន់ផ្ទកុ
អតិបរមាដេលសមសេបទៅនឹងទម្ងន់
រថយន្ត។
រថយន្តD-Maxបំពាក់ដោយមា៉ាសីុន

មា៉ាសូ៊តIsuzu1.9DdiVGSTurbo
ជាមួយបេអប់លេខអូតូ៦លេខ និង
កមា្លាងំបង្វលិអតិបរមា៣៥០Nm /
១,៨០០ទៅ២,៦០០ជំុ/នាទី។
រថយន្តD-Maxដ៏បេណីតនេះមាន

រូបរាងដ៏សេស់សង្ហាមានភាពធន់-
រឹងមំាបើកបរបានគេប់កាលៈទេសៈ
និងគេប់ស្ថានភាពផ្លវូ។អ្វដីេលកាន់តេ
ពិសេសទៀតនោះគឺកាបី៊នមានទំហំធំ
ទូលាយកៅអីបេណីតអង្គយុមាន
ផាសុកភាពនិងសុវត្ថភិាពខ្ពស់ធ្វើឲេយ

ការធ្វើដំណើរពោរពេញដោយភាព-
រីករាយ។
លើសពីនេះទៀតមូ៉ដេល4WDដ៏

ពេញនិយមរបស់ Isuzuអាចធ្វើ
ដំណើរទៅដល់ស្ទើរគេប់ទីកន្លេង
ដេលមានសមត្ថភាពបើកបរលើផ្លវូ
បានគេប់ស្ថានភាព។អរគុណដល់
បច្ចេកវិទេយាTerraincommand
ដេលធ្វើឲេយមូ៉ដេលD-Maxសមសេប
បំផុតសមេប់ការធ្វើដំណើររបស់
កេមុគេសួរលោកអ្នកមិនថាក្នងុទីកេងុ
ឬជនបទឡើយ។
ចំពោះបេព័ន្ធសុវត្ថភិាពរបស់រថយន្ត

D-Maxមានដូចជាបេព័ន្ធជំនួយ
នៅពេលឡើងចំណោត(HSA)

បេព័ន្ធគេប់គេងលេបឿននៅពេលចុះ-
ចំណោត(HDC)។បេព័ន្ធបេងចេក
កមា្លាងំសមា្ពាធ្រហា្វាងំ(EBD)បេព័ន្ធ
គេប់គេងលំនឹងរថយន្ត(ESC)។
បេព័ន្ធគេប់គេងទំនាញរថយន្ត(TCS)
ហើយភា្ជាប់ជាមួយកាមេរា៉ាខាងកេយ
ជាមួយបច្ចេកវិទេយា LaneGuide
សមេលួពេលបត់តេឡប់កេយ។
ទន្ទមឹនឹងនេះដេរ រថយន្តភិកអាប់ដ៏

បេណីតនេះក៏មានមុខងរសុវត្ថភិាព
ជាចេើនទៀតដូចជាកៅអីបេបWhip-
lashProtectionSeatគេងដេក
តួរថយន្តបេភេទHighTensile
StrengthSteelផលិតពីដេកថេប
ស្វតិរឹងមំាសមេប់ការពារការប៉ះទង្គិច

ហើយដេចង្កតូអាចកាច់ឡើងចុះបាន។
រថយន្តD-Maxតេវូបានរចនាឡើង

បេកបដោយភាពធន់រឹងមំាដេលជា
ស្តង់ដារបស់ Isuzuធ្វើឲេយមា្ចោស់
រថយន្តចំណាយតិចជាពិសេស
ងយសេលួថេទំា។
ឡាកាមដេក និងចេវាក់ធ្វើឲេយចំ-

ណាយតិចលើការថេទំារហូតដល់មួយ
អាយុកាលនេមា៉ាសីុន។គេងដេក
តួរថយន្តរចនាថ្មីកាន់តេរឹងមំា និង
ការពារចេះ។បេព័ន្ធ TheBuilt-in
Oilcoolerនៅក្នងុសីុឡំាងជួយកាត់-
បន្ថយសីតុណ្ហាភាពបេងបន្ថេមភាព-
រអិលនិងកាត់បន្ថយកម្តាមា៉ាសីុនបាន
យ៉ាងមានបេសិទ្ធភាព៕

រថយន្ត IsuzuMU-Xស៊េរីថ្មី
តេូវបានរចនាឡើងបេកបដោយ
ភាពលេចធ្លានៅគេប់ទិដ្ឋភាពនេតួ
រថយន្តទំាងមូល។ មូ៉ដេលដ៏បេណីត
នេះតេូវបានរចនាឡើងដេលមាន
លក្ខណពិសេសបេបស្ព័របេភេទ
(SUV)។
មិនថាបើកបរលើស្ថានភាពផ្លវូបេប

ណារថយន្តMU-Xនេះពោរពេញ
ដោយថាមពលពីពេះវាបំពាក់ដោយ
មា៉ាសីុនមា៉ាសូ៊ត3.0L IsuzuDdi
SuperCommonrailជាមួយកមា្លាងំ
បង្វិលអតិបរមា៣៨០Nm និង
បេអប់លេខអូតូ៥លេខ ដំណើរការ
បេកបដោយបេសិទ្ធភាពគេប់កមេិត
លេបឿន និងសីុបេងតិចជាពិសេស
បំពាក់ដោយច្ចេកវិទេយាដេលមិនប៉ះ-
ពាល់ដល់បរិស្ថាន។
បា៉ាណាខាងមុខតេវូបានរចនាឡើង

ជាមួយនឹងរូបរាងថ្មីបេប3D ចំពោះ

ផ្នេកចំហៀង និងខាងកេយមាន
ភាពបេណីតបេបស្ព័រយ៉ាន់ស្ព័រទំហំ
១៨អុិញដេលធ្វើឲេយរថយន្ត Isuzu
MU-X មើលទៅកាន់តេមានភាព-
ទាក់ទាញទ្វេឡើង។
ផ្ទេខាងក្នងុនេរថយន្តMU-Xតេវូ-

បានរចនាឡើងបេកបដោយផាសុក-
ភាពមានទំហំធំទូលាយដេលបំពាក់
ដោយសមា្ភារដេលមានគុណភាពខ្ពស់
ទំនើបទាក់ទាញគេប់កេសេភ្នេក។
ចំពោះកៅអីគឺតេវូបានរចនាឡើងតាម
បេបergonomicsអង្គុយមាន
ផាសុកភាពល្អបំផុតសមេប់ការធ្វើ
ដំណើរទៅគេប់ទីកន្លេង។
លើសពីនេះទៀត រថយន្តMU-X

តេវូបានបំពាក់ដោយបេព័ន្ធអូឌីយូ៉៨
ដេលមានសំឡេងនៅព័ទ្ធជំុវិញដើមេបី
ធនាថាគេប់គ្នាទទួលបានការកមេសាន្ត
ដ៏រីករាយ។អេកេង់បេព័ន្ធកមេសាន្ត
touchscreenទំហំ៨អុិញអាចភា្ជាប់

ជាមួយUSBប្លូធូ៊សនិងAuxiliary
Port(AUX)បានថេមទៀតផង។
កាបី៊នអ្នកបើកបរ និងអ្នកដំណើរ

មានទំហំធំទូលាយផ្តល់ផាសុកភាព
ខ្ពស់ដល់ទំាងអ្នកបើកបរ និងអ្នក-
ដំណើរ។កៅអីជួរទី២សេរ៉េបាន
៦០:៤០កៅអីជួរទី៣សេរ៉េបាន
៥០:៥០ដេលធ្វើឱេយកៅអីអ្នកដំណើរ
អាចបត់ចុះកេមបានយ៉ាងងយ
សេលួធ្វើឲេយមានកន្លេងដាក់អីវា៉ាន់បាន
កាន់តេទូលាយសេបតាមការចង់បាន

របស់អតិថិជន។លើសពីនេះទៀត
ក៏មានកន្លេងដាក់សមា្ភារផា្ទាល់ខ្លនួបាន
ចេើនផងដេរ។
រថយន្តMU-Xស៊េរីថ្មីនេះអាច

បើកបរបានគេប់ស្ថានភាពផ្លវូពីពេះ
វាបំពាក់ដោយបេព័ន្ធសុវត្ថិភាព
ពិសេស។បេព័ន្ធសុវត្ថភិាពទំាងនោះ
មានដូចជាបេព័ន្ធជំនួយពេលឡើង
ចំណោត(HSA)បេព័ន្ធគេប់គេង
លេបឿននៅពេលចុះចំណោត(HDC)
ដេលធ្វើឲេយអ្នកបើកបរគេប់គេងលេបឿន

បានយ៉ាងមានបេសិទ្ធភាព។
លើសពីនេះទៀតក៏មានបេព័ន្ធេហា្វាងំ

សុវត្ថិភាព(ABS)បេព័ន្ធបេងចេក
កមា្លាំងសមា្ពាធ្រហា្វាំង(EBD)បេព័ន្ធ
្រហា្វាំងជំនួយ(BA)បេព័ន្ធគេប់គេង
លំនឹងរថយន្ត (ESC) និងបេព័ន្ធ
គេប់គេងទំនាញរថយន្ត(TCS)។
មេយា៉ាងវិញទៀតរថយន្តដ៏បេណីតនេះ

បំពាក់ដោយពោងសុវត្ថភិាព និងខេសេ-
កេវាត់សុវត្ថភិាពដើមេបីធនានូវទំនុកចិត្ត
ខ្ពស់សមេប់អ្នកដំណើរគេប់រូប៕

៤ ថ្ងៃសុកៃ ទី៦ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com

រថយន្តIsuzu d-Max
រូបរាងប្របស្ព័រដ៏ទាក់ទាញ

រថយន្តIsuzu Mu-x 
ស៊្ររីថ្មីថាមពលខា្លាងំនិង
សន្ំសសំច្រប្រងខ្ពស់

កេមុហុ៊ន Isuzuបានអភិវឌេឍរថយន្ដភិកអាប់D-max 
របស់ខ្លនួឲេយកាន់តេមានភាពទាក់ទាញដោយរួមបញ្ចលូ
រចនាប័ទ្មបេបស្ព័រដ៏មានអានុភាពនិងគំនិតច្នេបេឌិតខ្ពស់


