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Reliability in every mile
With a globally respected reputation for reliability, comfort and 
endurance, the HIACE Commuter combines functionally elegant design 
with a complete range of practical and convenient onboard cabin 
appointments. With a lineup that includes Wide & Super Long and 
Standard & Long body styles, it’s easy to experience the unique HIACE 
performance renowned worldwide.

هاي إيس – جودة يثق بها 
العالم

بسمعتها العالمية الموثوقة من حيث االعتمادية وقوة التحّمل، تجمع حافلة 
ركاب هاي إيس بين التصميم العملي األنيق وبين مجموعة متكاملة عملية 
من ميزات ووظائف الراحة والسالمة في مقصورتها الداخلية، وسواء كانت 

استخدامها للعمل أو الترفيه، فهي توفر كل أسباب الراحة لركابها. هاي إيس 
تأتيكم بموديالت ذات هيكل عريض وفائق الطول، وهيكل عادي وطويل، 

لتعطيكم األداء الفريد المعروف والمفّضل في جميع أنحاء العالم.



Comfort for everyday 
journeys  
The advanced instrumentation panels are thoughtfully positioned to 
offer you maximum convenience and operating ease on every drive. 
You also get a commanding view of the road ahead that gives you the 
assurance of total control.

أجهزة متقدمة لقيادة سهلة
تصميم ذكي متطور يضمن أعلى مستوى من الراحة والسهولة عند القيادة، 
يبدأ من الرؤية العريضة الواضحة للطريق من قبل السائق، مع مفاتيح وأزرار 

موضوعة في متناول السائق لسهولة التشغيل والتحّكم األفضل.





Door Trim Pockets

Rearview Mirror
A convenient anti-glare 
rearview mirror helps protect 
the driver’s eyes from the lights 
of following cars.

Cup Holders

Tilt Steering Wheel
A tilt steering wheel offers 
enhanced comfort and control, 
and can be adjusted to suit 
the driver.

Lower Glove Box

Audio System
Choose from AM/FM radio with 
CD, or AM/FM radio.

Driver-Side Pocket
Front door trim with bottle 
holder, conveniently positioned 
cup holders, a lower glove box, 
and a driver-side pocket.

Climate Controls
Dial controls are easy to operate, 
with centre buttons for the 
optional rear defogger and 
air conditioning.

جيوب لألبواب 

مرآة الرؤية الخلفية
مرآة مضادة للتوهج تساعد على 

حماية أعين السائق من بريق أضواء 
السيارات الخلفية

حامالت أكواب

عمود مقود قابل لإلمالة
يزيد من سهولة وراحة القيادة من 

خالل تعديله حسب متطلبات السائق

صندوق قفازات منخفض

النظام الصوتي
 راديو AM/FM مع مشغل أقراص،

أو راديو فقط

جيب بجهة السائق
حامل أكواب على الباب األمامي مع 

جيب منخفض لجهة السائق

نظام التكييف
لوحة تحكم بالتكييف سهلة التشغيل، 

مع أزرار مزيل الضباب على الزجاج 
الخلفي



هيكل عادي طويل

هيكل عريض فائق الطول

Rear Cabin Cooling and Heating
Rear cabin comfort is assured and roof-level air conditioning vents 
with adjustable louvers.

Easy Walkout Door 
1,610 mm side door height 
facilitates entry and exit on High 
Roof models.

Side Step
A deep, wide side step makes it 
easy for passengers of all ages to 
enter and exit the vehicle.

Sliding Windows
Easy-to-open sliding side 
windows provide increased 
comfort for passengers 
to the rear.

Fold-Up Seats
Seats in the last row can be 
folded to create a more spacious 
cargo area for big loads.

فتحات تهوية وتدفئة خلفية 
لراحة جميع الركاب، توجد فتحات تكييف وتدفئة في مستوى السقف قابلة 

لتعديل اتجاهها حسب الرغبة.

باب مريح للخول والخروج
باب جانبي مريح للدخول والخروج بعلو 

1,610 ميلمتر في الموديالت ذات 
السقف العالي

عتبة جانبية
عتبة جانبية عميقة وعريضة لسهولة 
دخول وخروج الركاب من جميع األعمار

نوافذ خلفية تفتح جانبًيا
نوافذ منزلقة جانبًيا للمزيد من راحة 

الركاب في المقصورة الخلفية

مقاعد قابلة للطي
مقاعد الصف الخلفي قابلة للطي 

إليجاد مساحة أوسع للحموالت ذات 
الحجم الكبير



An efficient workhorse
The enhanced capacity of its Wide & Super Long body, makes the Hiace a roomier and comfortable workhorse on the 
road. Its long-standing heritage of proven performance and sleek styling also makes it an efficient choice.

Standard & Long body

سيارة أصيلة ألوقات عمل طويلة
تراث حافل من األداء المجّرب بمظهر أنيق جميل وإمكانات مطّورة لهيكل عريض فائق الطول 

هيكل عادي طويل



Wide & Super Long body
هيكل عريض فائق الطول



Wide & Super Long body Standard & Long body Wide & Super Long body

Enhanced cargo-carrying  capacity
The Wide & Super Long body and Standard & Long body bring enhanced load-carrying capacity 
to your daily workflow. A flush-to-floor rear bumper and wide sliding side door facilitate manual 
loading and unloading. The Wide & Super Long body can also accommodate a standard cargo 
palette for direct loading and unloading with a forklift.
  
Class-Leading Capacity and Versatility offers the highest cargo capacity in its class, making the 
HIACE Van the perfect option to load and unload a wide range of bulky and odd-shaped items.

Class-Leading Capacity and Versatility Offering the highest 
cargo capacity in its class, the HIACE Van makes it easy to load 
and unload a wide range of bulky and odd-shaped items.

تمتاز هاي إيس بأكبر حيز تحميل في فئتها مع سهولة تحميل وتنزيل البضائع 
والحموالت ذات األحجام الكبيرة واألشكال غير العادية.

1,610 mm

1,180 mm

380 mm

1,635 mm

1,730 mm

3,470 mm

1,335 mm

1,545 mm

2,930 mm

هيكل عريض فائق الطول هيكل عادي طويل هيكل عريض فائق الطول

سعة تحميل بضائع أفضل
يوفر الهيكل العريض والفائق الطول والهيكل العادي الطويل سعة 

تحميل محسنة تناسب جميع األعمال، حيث يوفر المصد الخلفي 
المنخفض، والباب الجانبي المنزلق العريض  سهولة في التحميل 

والتفريغ اليدوي، كما يستوعب الهيكل العريض ذو الطول الفائق عمليات 
تحميل البضائع  مباشرة بواسطة الرافعات الشوكية.





Reliability and long-lasting 
value 
Designed to be tough and durable from the ground up, HIACE offers 
legendary dependability that has been proven across the world.

A powerful and fuel-efficient 
engine line-up
Choose from the power 
and economy of a 2KD-FTV 
2.5-liter common-rail direct-
injection turbo diesel, the 
excellent low- and mid-range 
power of a 2TR-FE 2.7-liter 
gasoline engine.

Body rigidity 
Computer analysis of the 
body and chassis assure 
designed-in durability with 
minimal transmission of 
vibration to the cabin. The 
result is excellent running 
stability and comfort for the 
life of the vehicle.

Transmission  
The manual transmission 
offers optimum shifting 
ease, while the automatic 
transmission features 
electronic control 
for smooth, natural 
response. Both types offer 
outstanding durability.

Corrosion resistance  
Corrosion-resistant 
materials are used in key 
areas throughout the vehicle 
to provide long-lasting 
protection against rust 
and corrosion.

Suspension 
A front double-wishbone 
torsion bar spring 
suspension and a rear leaf 
spring suspension assure 
superb stability, comfort 
and capacity.

High-tensile 
steel sheet

Anti-corrosion 
steel sheet 

قيمة حقيقية وموثوقية عالية
هاي إيس مصممة لتكون شديدة التحمل في جميع مكوناتها، وهي تقدم لكم أداًء 

متفوًقا أثبت جدارته على جميع الطرقات في أنحاء العالم.

محركات قوية واقتصادية في 
استهالك الوقود

اختاروا بين المحرك القوي 
االقتصادي فئة 2KD-FTV سعة 

2.5 لتر توربو ديزل بنظام حقن 
المسار المشترك، أو المحرك 

المتوسط فئة 2TR-FE سعة 2.7 
لتر بنزين.

هيكل صلب بمتانة 
استثنائية

يؤكد تحليل الكمبيوتر للهيكل 
والشاسيه التصميم المتقن 

للهيكل الصلب ذو المتانة 
العالية مع أقل نسبة اهتزازات 

في المقصورة، والنتيجة 
استقرار ممتاز وراحة تامة طوال 

فترة تشغيل المركبة.

ناقل الحركة
يقدم ناقل الحركة اليدوي سالسة 

تامة في نقل الحركة، بينما 
يوفر ناقل الحركة األوتوماتيكي 
ذو التحكم اإللكتروني استجابة 
طبيعية وسلسة لنقل الحركة، 
ويتميز كال النظامين بأدائهما 

المتميز وشدة تحملهما.

هيكل مقاوم للتآكل
تم استخدام مواد مقاومة 

للتآكل بأنحاء المركبة لتوفير 
حماية طويلة األمد ضد الصدأ 

والتآكل.

نظام التعليق
تعليق أمامي على شكل مثلث 

مع دعامة التوائية ونابض، وتعليق 
خلفي بنابض صفائحي  لضمان 

استقرار فائق وراحة تامة عند 
القيادة.



Before collision After collision

Front collision barrier
Reduced brake 
pedal intrusion

With ABS

Without ABSBraking point

Door beams

Upper member

Lower member

A commitment to 
safety second to none  
HIACE incorporates both active and passive measures 
to help protect the driver and passengers. Visibility is 
excellent, and crumple zone construction helps minimize 
damage in the event of a collision.

Crumple zone 
construction
An ample crumple 
zone, front upper 
and lower frame 
members, and 
strengthened door 
beams effectively 
absorb and 
disperse the force 
of impact to help 
minimize cabin 
deformation in the 
event of a collision. WIL concept seat design

WIL (Whiplash Injury Lessening) seats help 
reduce injury in low-speed, rear-end collisions.

High-mount stop lamp
A high-mount stop lamp helps alert drivers to 
the rear when slowing or stopping.

SRS airbags
Driver and passenger seat SRS (Supplemental 
Restraint System) airbags (OPT)*. 
*With optional SRS airbags, driver and 
passenger seatbelts are also equipped with 
pretensioners and force limiters.

Brake pedal and steering shaft intrusion-
reduction system with rotary mechanism
A rotary mechanism helps prevent driver leg 
injuries in the event of a front-end collision.

ABS protection
ABS (Anti-lock Brake System) assists in 
maintaining vehicle stability and steering 
response by helping to prevent wheel lock-up 
during emergency braking (OPT).

 ميزات سالمة
وأمان متفّوقة

تشتمل هاي إيس على أنظمة سالمة فّعالة وكامنة للمساعدة 
على حماية السائق والركاب، بما في ذلك حيز الرؤية الممتاز 

للسائق، ومنظومة حماية ألماكن قابلة للتفكك مما يساعد على 
تقليل األضرار إلى حدها األدنى عند حدوث تصادم.

SRS وسائد هوائية
وسائد هوائية بنظام )تقييد الحركة التكميلي( 

لمقعد السائق والراكب األمامي )اختيارية(* ومعها 
أحزمة أمان للسائق والراكب األمامي مجهزة بخاصية 

الشد المسبق مع محدد لقوة الشد.

نظام تقليل إقحام عمود المقود ودواسة 
المكابح  بآلية دورانية

آلية دورانية تساعد على منع إصابة قدم السائق 
في حالة حدوث تصادم أمامي

نظام مكابح مانعة لالنغالق
يساعد هذا النظام على ثبات المركبة والمقود 

من خالل منع انغالق العجالت عند الكبح المفاجئ 
)اختياري(

منطقة حماية قابلة للتفكك
منطقة واسعة قابلة للتفكك أمام وأسفل الهيكل، 
باإلضافة إلى عوارض تقوية لألبواب تقوم وبكل 

فعالية بامتصاص قوة الصدم للمساعدة على 
تقليل تشوهات المقصورة في حالة حدوث تصادم.

مصباح التوقف مثبت باألعلى
يساعد مصباح التوقف الخلفي المثبت باألعلى 

على تحذير السيارات الخلفية عند تخفيض السرعة 
أو التوقف.

مقاعد بتصميم تقنية تقليل إصابات الرقبة
تساعد هذه المقاعد على تقليل إصابة الرقبة 

عند حدوث اصطدام خلفي خالل القيادة بسرعة 
منخفضة.



White Deep Red Mica 
Metallic

Silver Metallic

Gold Metallic Light Yellow

Noble Pearl Toning II

Dark Blue Mica 
Metallic

Blue Gray

Exterior colours

Interior Colours

األلوان الخارجية 

أزرق رمادي

األلوان الداخلية

White Pearl 
Crystal Shine

Gold Metallic

أبيض

أصفر فاتح

Not all colors and trims available on all model grades. Visit your nearest Al-Futtaim Toyota Showroom for details.
ليست جميع األلوان وأنواع الزينة متاحة في جميع درجات الموديالت. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض الفطيم للسيارات تويوتا للحصول على التفاصيل.

فضي معدني

ابيض لؤلؤي 
كريستالي المع

ذهبي معدني

 أحمر غامق معدني
ميكا

 أزرق غامق معدني
ميكا

ذهبي معدني



Wide and Super Long Body

Standard and Long Body

Body styles and dimensions

The 2016 Hiace information presented herein is based on data available at the time of creation (April 2016) and is 
subject to change without prior notice. Prototypes are shown, actual production vehicles may vary. For details on vehicle 
specifications, standard features and available equipment in your area, contact your nearest Al-Futtaim Toyota showroom.

المعلومات الواردة هنا عن موديل هاي إيس 2016 تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد )أبريل 2016(، وهي خاضعة للتغيير في أي 
وقت دون إشعار مسبق. قد تختلف مركبات العرض والمركبات المنتَجة فعلًيا عما هو مبين هنا. للحصول على تفاصيل بشأن المواصفات 

والميزات القياسية والتجهيزات المتاحة في منطقتكم، يرجى االتصال بأقرب صالة عرض الفطيم للسيارات - تويوتا.

هيكل عريض فائق الطول

هيكل عادي طويل



800 TOYOTA | TOYOTA.AE

To experience the HIACE or for more information, 
please contact Al-Futtaim Motors or visit our website at toyota.ae


