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រថយន្ត Palisade ស៊េរី ថ្មី ឆ្នាំ ២០២០ ដ៏ បេណីត
ក្រុមហ៊ុនHyundaiបាននាំមកនូវ

រថយន្តTheAll-newPalisadeស៊្ររី
ថ្មីឆ្នាំ២០២០ដ៏ប្រណីតមកកាន់
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវាជារថយន្ត
រថយន្តស៊្ររី SUVដ្រលពោរព្រញ
ដោយថាមពលមានផាសុកភាព
នងិបពំាក់ដោយបច្ច្រកវទិ្រយាកម្រតិខ្ពស់
ដ្រលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិត
រថយន្តកូរ៉្រខាងត្របូងដ៏ល្របីល្របាញ។

 ការ រចនា លក្ខណៈ SUV ដ៏ លៃចធ្លោ 
ការរចនាផ្ន្រកខាងក្រនិងផ្ន្រក

ខាងក្នុងគឺឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្របាស់អំពី
អត្តសញ្ញាណដ៏ល្រចធ្លោសម្រប់
វត្តមាននៅលើដងផ្លវូហើយវាបានឈ្នះ
ពានរង្វាន់ «ការរចនាផលិតផល- 
រថយន្តនិងម៉ូតូ»នៅឯកម្មវិធីប្រកួត
ប្រជ្រងការរចនាលក្ខណៈអន្តរជាតិដ៏
ល្របីល្របាញ(RedDot)កាលពីឆ្នាំមុន។
ផ្ន្រកខាងមុខបា៉ាណាសំណាញ់

ប្រទាក់ក្រឡាដ៏ស្រស់ស្អាតដ្រល
បង្ហាញអំពីអានុភាពនិងប្រណីតភាព
ន្ររថយន្តប្រភ្រទSUVលំដាប់ខ្ពស់។
ចំពោះចង្កៀងមុខជាប្រភ្រទអំពូល
LEDត្រូវបានរចនាឡើងប្រកបដោយ
ភាពស្រស់សង្ហាភ្លឺច្របាស់ដូចគ្នាទៅ
នងឹអំពលូភ្លើងនៅផ្ន្រកខាងក្រយដ្ររ
ជាពិស្រសគឺយ៉ាន់ស្ព័រទំហំ២០អុិញ
បន្ថ្រមនូវភាពរឹងមាំសម្រប់ការបើក
បរបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ។
ផ្ន្រកខាងក្នុងត្រូវបានរចនាឡើង

ផ្តោតសខំាន់លើភាពស្រសស់្រយនងិ
ផាសុកភាពដ្រលវាបង្កើតបាននូវ
បរិយកាសដ៏មនោរម្រយមាន៧កៅអី
ស័ក្តិសមឥតខ្ចាះសម្រប់ការធ្វើ-
ដំណើរលក្ខណៈគ្រួសរ។កៅអីធ្វើពី
ស្រប្រកគុណភាពខ្ពស់និងរចនាដោយ

ឈើក្រូម្ររលោងបន្ថ្រមភាពប្រណីត
ខណៈការរចនាផ្ទ្រខាងក្នុងមានទំហំដ៏
ធំទូលាយដើម្របីធានាបាននូវការធ្វើ-
ដំណើរប្រកបដោយផាសុកភាព។
រថយន្ត Palisadeដ្រលពោរព្រញ

ដោយថាមពលន្រះបំពាក់ដោយ
មា៉ាសុីនសំង3.5Lផលិតថាមពល
អតិបរមាប្រមាណ277psជាមួយ៨
ល្រខអូតូបពំាក់ដោយប្រពន័្ធHTRAC
និងMulti-Terrainជាប្រព័ន្ធផ្តល់
ភាពងយស្រលួសម្រប់ការបើកបរនៅ

គ្រប់ស្ថានភាពផ្លវូ(ផ្លវូភក់ផ្លវូខ្រសាច់ផ្លវូ
រដិបរដុបឬផ្លូវសើមរអិលជាដើម)។

  
បច្ចៃកវិទៃយា សុវត្ថិភាព កមៃិត ខ្ពស់  និង 
ភាពងាយសៃួល 
រថយន្ត Palisadeផ្តល់ជូននូវ

បច្ច្រកវិទ្រយាសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់ និង
ភាពងយស្រួលដ្រលមិនអាចខ្វះបាន
ជាមួយរថយន្តប្រភ្រទSUVប្រណីត។
អ្រក្រង់បង្ហាញព័ត៌មានស្ថិតនៅ

ចំកណា្តាលជាប្រភ្រទអ្រក្រង់ថាច់ស្គ្រីន

ទំហំ10.25អុិញជាមួយឧបករណ៍
ឌជីថីលទហំំ12.3អុញិដ្រលផ្តលជ់នូនវូ
ព័ត៌មាននិងការកម្រសាន្តដ៏សម្របូរប្រប។
-ប្រព័ន្ធ shift-by-wire system

រមួបញ្ចលូទាងំការចតយនយន្តដោយ
ស្វ័យប្រវត្តិនៅព្រលដ្រលមា៉ាសុីនរលត់
ហើយនៅព្រលដ្រលអ្នកបើកបរបើក
ទា្វាររថយន្ត។
-បច្ច្រកវិទ្រយាheads-updisplay

(HUD)ន្ររថយន្តPalisadeបង្ហាញ
នូវរូបភាពជាក់ស្ត្រងនៅលើកញ្ចក់

ដ្រលជយួអ្នកបើកបរឱ្រយផ្តោតអារម្មណ៍
កាន់ត្រប្រសើរនៅព្រលបើកបរ។

- លើសពីន្រះទៀតរថយន្ត Pali-
sadeក៏មានផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធBlind
ViewMonitorអមជាមួយប្រព័ន្ធ
BlindSpotCollisionAvoidance
Assistផ្តល់ភាពងយស្រួលដល់
អ្នកបើកបរសម្រប់មើលរថយន្តមកពី
ចំហៀង។
- ដើម្របីបង្កើនសុវត្តិភាពដល់អ្នក-

ដណំើររថយន្តប្រភ្រទSUVដ៏ប្រណតី
ន្រះក៏មានបំពាក់ជាមួយឧបករណ៍
SafeExit AssistនិងRearOc-
cupantAlertដើម្របីធានានវូសវុត្ថភិាព
ដល់អ្នកដំណើរអង្គុយខាងក្រយ
ផងដ្ររ។
- រថយន្តដ៏ទាន់សម័យន្រះមាន

ដំបូលកញ្ចក់ប្រភ្រទpanoramicធ្វើ
ឲ្រយការធ្វើដំណើរកាន់ត្ររីករាយដោយ
គ្រន់ត្រចុចប៊ូតុងខណៈបន្ទះសកថ្ម
ឥតខ្រស្រ Qiអាចប្រើប្រស់បានយ៉ាង-
ងយស្រលួជាមយួAndroidនងិAp-
pleiPhones៕
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រថយន្ត Hyundai H-1 ស៊េរី ថ្មី ដ៏ ទំនើប និង ពោ រពេញ ដោយ ថាមពល
រថយន្តH-1ដ៏ទំនើបន្រះបន្ថ្រមនូវ

ភាពអស្ទារ្រយដស៏ម្របរូប៍្របសម្រប់លោក
អ្នកជាមួយនឹងការរចនាដ៏ល្អឥតខ្ចាះ
និងទាន់សម័យ។
ការរចនាផ្ន្រកខាងមខុន្ររថយន្តH-1

ន្រះមានភាពទាក់ទាញបំពាក់ដោយ
ចង្កៀងមុខអំពូលLEDប្រកបដោយ
ភាពច្ន្រប្រឌតិនងិភ្លើងកាត់អព័្ទ។វាមនិ
ត្រឹមត្ររចនាប្រកបដោយភាពប្រណីត
ប៉ុណ្ណោះទ្រប៉ុន្ត្រមា៉ាសុីនក៏ជាម៉ូដ្រលថ្មី
បំផុតផងដ្ររជាប្រភ្រទមា៉ាសុីនមា៉ាស៊ូត
2.5 Literកមា្លោំងអតិថបរិមា170ps
ហើយជាមធម្រយសុីប្រងឥន្ធនៈអស់
ត្រមឹត្រ៨.៥លតី្រប៉ណុ្ណោះក្នងុចមា្ងាយ
ផ្លូវ១០០គីឡូម៉្រត្រ។
ជាមួយនឹងប្រវ្រងប្រមាណ៥ម៉្រត្រ

អ្នកដំណើរចំនួន១២នាក់អាចអង្គុយ
បានយ៉ាងមានផាសកុភាពទា្វារចហំៀង
បើកបានយ៉ាងងយស្រួលសម្រប់អ្នក
ដំណើរឡើងចុះ។យ៉ាន់ស្ព័រទំហំ១៦
អុិញមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រន់ក្នុង
ការបើកបរបានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ។
ចពំោះផ្ន្រកខាងក្រយបពំាក់ដោយ

អំពូលLEDដ៏ធំៗជួយធ្វើឲ្រយមើល
ឃើញរថយន្តនៅខាងក្រយយ៉ាង-

ច្របាស់ជាពិស្រសសម្រប់ការបើកបរ
ព្រលយប់។ក្រពនី្រះវាបពំាក់ជាមយួ
កាម្ររា៉ាមើលក្រយនិងប្រព័ន្ធជំនួយ
ការចតដ្រលអ្នកបើកបរអស់បារម្ភអពំី
ការចតរថយន្តរបស់ខ្លួនដោយមិន
បារម្ភការប៉ះទង្គចិជាមយួរថយន្តផ្រស្រង
ទៀតក្នងុទកីន្ល្រងចង្អៀត។លោកអ្នកក៏
អាចផ្ទុកទំនិញបានច្រើនជាពិស្រស
ព្រលបត់កៅអីជួរក្រយទៅមុខ។
ផ្ទ្រខាងក្នុងន្ររថយន្តH-1គឺមាន

មុខងរគួរឱ្រយចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន

ហើយរឿងដំបូងដ្រលទាក់ទាញភ្ន្រក
របស់យើងបំផុតនោះគឺពណ៌ត្នាតខ្ចី
និងពណ៌ខ្មៅដ៏ស្រស់ស្អាតផលិតពី
ស្រប្រកគុណភាពខ្ពស់ផ្តល់ឱ្រយយើងនូវ
អារម្មណ៍ដ៏ស្រស់ស្រយ និងមាន
ផាសុកភាព។បើកលោកអ្នកត្រូវការ
រថយន្តប្រភ្រទminivanដើម្របីដឹក
បុគ្គលិកឬភ្ញៀវវីអាយភី ក៏ដូចជា
សមាជិកគ្រួសរ រថយន្តH-1គឺជា
រថយន្តន្រជម្រើសដ៏ស័ក្តិសមឥតខ្ទាះ
សម្រប់លោកអ្នក។

ដើម្របីបង្កើនសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាព
ដល់អ្នកបើកបរក្នុងផ្លូវឆ្ងាយកៅអីរបស់
អ្នកបើកបរត្រូវបានបំពាក់ដោយមុខងរ
កម្តោនិងត្រជាក់ចង្កឹះល្រខ៥ល្រខអូតូ
និងមា៉ាសុីនត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិ។
H-1Fulloptionមានអ្រក្រង់ផ្តល់

ព័ត៌មាននៅចំកណា្តាលទំហំធំទូលាយ
បំពាក់ដោយពោងសុវត្ថិភាពសម្រប់
អ្នកដំណើរហើយផ្អ្រកលើផ្រនការ
ថវិកានិងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក
អ្នកពិគ្រះយោបល់ផ្ន្រកលក់របស់

យើងនឹងផ្តល់ប្រឹក្រសាថាតើម៉ូដ្រល
មយួណាដ្រលសមស្របបផំតុសម្រប់
លោកអ្នក?
ស្រម្រថាលោកអ្នកនិងសមាជិក-

គ្រួសរមានដំណើរកម្រសាន្តចុងសបា្តោហ៍
ទៅតំបន់ជនបទដំបូលកញ្ចក់ចំនួន២
និងទា្វារចំហៀងដ៏ធំទូលាយនិងធ្វើឲ្រយ
លោកអ្នករកីរាយជាមយួខ្រយលអ់ាកាស
បរសិទុ្ធស្តោប់សឡំ្រងខ្រយល់នងិរកីរាយ
ជាមួយទ្រសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់
ស្អាត។អ្វីដ្រលពិស្រសមួយទៀតនោះ
គឺកៅអីអ្នកដំណើរអាចបង្វិលបាន
ដូច្ន្រះហើយអ្នកដំណើរអាចអង្គុយ
ទល់មុខគ្នាធ្វើឲ្រយការសន្ទនាគ្នាកាន់-
ត្រមានភាពជិតស្និទ្ធ។
រថយន្តHyundaiH-1មានតម្ល្រ

សមរម្រយត្រូវបានផលិតពីរោងចក្រ
នៅប្រទ្រសករូ៉្រដោយផា្ទាល់ជាមយួ
នងឹការធានារយៈព្រល៣ឆ្នាំឬ១០
មុឺនគីឡូម៉្រត្រ។យើងជឿជាក់ថា
ជាមយួរថយន្តH-1លោកអ្នកអាច
សន្រសំប្រក់បានច្រើនសម្រប់ការ-
ប្រើប្រស់រថយន្តរយៈព្រលវ្រងបើ
ធៀបទៅនឹងរថយន្តដ្រលប្រើរួចឬ
រថយន្តមា៉ាកផ្រស្រង៕



ប្រព័ន្ធ Shift-On-The-Flyអនុ-
ញ្ញាតឱ្រយអ្នកបើកបរអាចជ្រើសរីស
រវាង2WD និង4Hពីប្រសិទ្ធភាព
ឥន្ធនៈអតិបរមាសម្រប់ការបើកបរ
លើផ្លូវហាយវ៉្រនិងផ្លូវលំបាក។រថយន្ត
នីសន់NissanTerraជារថយន្តដ៏
ពិស្រសបំផុតក្នុងចំណមគូប្រជ្រង
របស់ខ្លួន។
រថយន្តNissanTerraមានបពំាក់

ភ្លើងព្រលថ្ង្រ(DRL)មនិត្រមឹត្រដើម្របី
ភាពទានស់មយ័ប៉ណុ្ណោះទ្រប៉នុ្ត្រថ្រម-
ទាងំដើម្របីសវុត្ថភិាពផងដ្ររ។វាងយ-
ស្រលួត្រវូបានមើលឃើញនៅព្រលថ្ង្រ

ឬក្នុងស្ថានភាពដ្រលស្រព្រចស្រពិល
ជាមួយអំពូលLEDខាងមុខដើម្របីធ្វើ
ឲ្រយការបើកបរព្រលយប់កាន់ត្រមាន
សុវត្ថិភាព។
បា៉ាណាមខុVmotionរបស់នសី្រសា-

ន់មានភាពសទានស់មយ័ដ្រលធ្វើឲ្រយ
រូបរាងរបស់រថយន្ត Terraមើលទៅ
កាន់ត្រស្រស់សង្ហាហើយយ៉ាន់ស្ព័រ
ទហំំ១៨អុញិដើម្របីធានាបាននវូភាព-
ទាក់ទាញ។
ផ្ន្រកចំហៀងន្ររថយន្តមានភាព-

រឹងមាំធ្វើឲ្រយការច្រញចូលរថយន្ត
កាន់ត្រងយស្រួល។

វាបំពាក់ដោយមា៉ាសុីន2.5litre4
សុីឡាំងDOHC៧ល្រខអូតូជាមួយ
ល្រខដ្រ (+/-)ធ្វើឲ្រយការបើកបរ
កាន់ត្ររំភើប។
ជាមួយនឹងកមា្លោំងដ៏ខា្លោំងរថយន្តNis-

sanTerraពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
សម្រប់ការបើកបរយ៉ាងរលូននិងបាន
គ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ។ជាមួយនឹងកមា្លោំង
១៩០ស្រះនិងកមា្លោំងបង្វិល៤៥០Nm
មាន៧កៅអីវាជារថយន្តប្រភ្រទSUV
ល្អឥតខ្ចាះសម្រប់ការបើកបរជាមួយ
ក្រមុគ្រសួរនងិមតិ្តភក្តិទាងំផ្លវូក្នងុទកី្រងុ
និងផ្លូវលំបាកនៅតំបន់ជនបទ។

៤ ថ្ងៃសុកៃ ទី២៤ ែខមករា ឆ្នាំ២០២០ 
www.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍ យានយន្ត

ពា
ណិ

ជ្ជក
ម្មប

ង់ប
្រក់សម្រប់ពត័ម៌ានបន្ថ្រមអពំីរថយន្តNissanគ្រប់ម៉ូដ្រល

នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់
គ្រហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុននីស្រសាន់www.nissan.com.
kh/ឬតាមដានទំព័រហ្វ្រសប៊ុករបស់ក្រុមហ៊ុននីស្រសាន់
fb.com/CambodiaNissan/៕

 រថយន្ត NISSAN TERRA នំាលោកអ្នកទៅគេប់ទីកន្លេង

រថយន្តNissanTERRAប្រភ្រទSUV៧កៅអីទទលួបានការចាប់អារម្មណ៍នងិគទំ្រយ៉ាងខា្លោងំពីសណំាក់ប្រជាជន
កម្ពជុាចពំោះភាពបតប់្រនរបស់វាជាពសិ្រសទហំំធំទលូាយនងិមានតម្ល្រសមរម្រយ។ព្រលន្រះប៉សុ្តិ៍យនយន្តសមូលើក
យកនូវលក្ខណពិស្រសៗរបស់រថយន្តTerraមកបង្ហាញដើម្របីធានាបាននូវការព្រញចិត្តចំពោះការបើកបរ។

រថយន្តTerraមានសក់សុីដ៏រឹងមាំដើម្របីធានាបាននូវការបើកបរ
បានគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវ។វាក៏បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដើម្របី
ធានាបាននូវភាពធន់សុវត្ថិភាពផាសុកភាពនិងភាពងយស្រួល
សម្រប់ការធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្ល្រង។

ភាពបត់ប្រនន្ររថយន្ត Terraគឺគ្មៅនព្រំដ្រននោះទ្រ
ក្នងុនោះកម្ពស់ពីដីមកបាតរថយន្តគឺ២២៥មលិ្លីម៉្រត្រប្រវ្រង
៤៨៨៥មិល្លីម៉្រត្របណា្តាយ១៨៦៥មីល្លីម៉្រត្រនិងកម្ពស់ពី
ដីដល់ដំបូល១៨៣៥មិល្លីម៉្រត្រ។ Terraវាជារថយន្តដ៏
ប្រណតីនងិសមស្របបផំតុសម្រប់ការបើកបរក្នងុតបំន់ន្រះ
ពីព្រះវាជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យន្រការខូចខាតដ្រល
បណា្តាលមកពីផ្លូវរដិបរដុបឬការបើកបរក្នុងតំបន់ដ្រលលិច
ទឹកជាដើម។

(កម្ពស់នងិសមត្ថភាព4X4ន្ររថយន្តTerraធ្វើឲ្រយការបើកបរក្នងុតបំន់លចិ
ទឹកបានដោយងយស្រួល)។

លក្ខណពិស្រសមួយន្ររថយន្តTerraគឺប្រព័ន្ធAutoTail
Gateដ្រលលោកអ្នកអាចបើកឃ្លុបក្រយន្ររថយន្តTERRA
របសល់ោកអ្នកបានដោយងយស្រលួដោយគ្រនត់្រលើកជើង
ទាត់ខាងក្រមឃ្លុបក្រយថ្នមៗនោះឃ្លុបក្រយនឹងបើក
ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

អ្នកដំណើរនឹងរីករាយជាមួយកៅអីស្រប្រកចំនួន៧ន្ររថយន្ត
SUVដ្រលមានភាពបត់ប្រនមានផាសុកភាពមានទំហំធំ
ទូលាយកៅអីអាចបត់បានយ៉ាងងយស្រួលដោយកៅអីជួរទី២
អាចបត់បានក្នុងទំហំ៦០:៤០ចំណ្រកជួរទី៣អាចបត់បានក្នុង
ទហំំ៥០:៥០ដ្រលនាឱំ្រយការធ្វើដណំើរផ្រសងព្រងជតិឆ្ងាយជាមយួ
ក្រុមគ្រួសរនិងមិត្តភក្តិកាន់ត្ររំភើប។
យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនNissanផ្តល់ជូននូវតម្ល្រសមរម្រយ

បផំតុធៀបនងឹដ្រគូប្រកតួប្រជ្រងដទ្រទៀតដចូ្ន្រះលោកអ្នកអាច
ជួបជាមួយទីប្រឹក្រសាផ្ន្រកលក់របស់ក្រុមហ៊ុនNissanណាមួយ
ដើម្របីសកសរួអពំីការផ្តលជ់នូនវូតម្ល្រពសិ្រសនៅព្រលលោកអ្នក
ធ្វើការកក់រថយន្តNissanTERRAដ៏ទំនើបន្រះ។


