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The legendary Land Cruiser has been a leader in 4WD 
performance and reliability for over 60 years. It is integral 
to people’s lives on virtually every continent. You’ll find 
it cruising the roads in every corner of the globe. Now 
reborn to meet the future, with added ruggedness and 
power, the next-generation king of 4WDs features a 
host of new innovations to extend its mastery over the 
toughest terrain. Nothing slows the wheels of progress. 
It’s The Pride of the Land.

Taming Every Corner of the 
Globe for Over 60 Years

مازال الندركروزر األسطوري يتربع بأدائه المتفوق وجدارته بثقة الماليين، 
على عرش مركبات الدفع الرباعي منذ أكثر من 60 عاًما حتى أصبح في 

الواقع جزًءا ال يتجزأ من حياة الناس في أنحاء العالم، وهو يجوب الدروب 
والطرقات والمسالك والفيافي في كافة أنحاء المعمورة. اليوم يأتي 

الجيل الجديد ليواكب المستقبل بالمزيد من القوة والصالبة مع مجموعة 
من الميزات المستقبلية والتكنولوجية لملك الدفع الرباعي. 

الشيء يمكن أن يقف في طريق تقدمه: الندكروزر مفخرة األرض.

يجوب أركان المعمورة 
منذ أكثر من 60 عاًما

1951-1960 1955-1959 1960-1984 1967-1980 1980-1989 1989-1998 1998-2007





Enter the New Standard of 
Luxury
 
The king of 4WD’s commanding exterior has a presence that’s 
consciously designed to make a statement. The luxurious interior 
leaves a lasting impression of pre-eminence.

 ارتق إلى مستويات جديدة
من الفخامة

ضمن ذلك الهيكل الخارجي المهيب لملك سيارات الدفع الرباعي الذي تم 
تصميمه ليترك بصمته المؤثرة، تقبع فخامة مقصورته الداخلية لتترك انطباًعا 

دائًما من الحضور الالفت.







Total Control is at Your Command
That distinct sense of authority that pervades the spacious cockpit of the Land Cruiser 
is a product of the expansive design, that seamlessly blends high quality and user-
friendly functionality

التحّكم التام تحت سلطتك المطلقة
يسري في أنحاء قمرة قيادة الندكروزر الرحبة، ذلك اإلحساس المميز بالنفوذ والسلطة 

والذي هو نتاج التصميم الشامل الذي يدمج بكل تناغم بين الجودة العالية وسهولة 
استخدام وظائف التشغيل والتحّكم المختلفة.



JBL Synthesis Premium Surround Sound System
In addition to a DVD player, the JBL system features Bluetooth phone capability and a USB input terminal. 
14 speakers are optimally positioned throughout the cabin to create a quality sound space.
* JBL Synthesis is a trademark of Harman International Industries, Incorporated.
* Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Rear Seat Entertainment
Rear seat passengers can enjoy video and audio in the 
large 10.1-inch HD screen with HDMI, SD, USB inputs 
and Wireless Mira Link to connect your smart phone.

نظام الترفيه للمقاعد الخلفية
يمكن لركاب المقاعد الخلفية االستمتاع بالصوتيات 

والمرئيات من خالل شاشة عرض كبيرة عالية الدقة مقاس 
10.1 بوصة مجهزة بمداخل HDMI وSD وUSB، فضاًل عن 

وحدة ميرالينك لتوصيل الهاتف الذكي السلكًيا.

JBL نظام صوتي محيطي فاخر نوع
باإلضافة إلى مشّغل أقراص DVD، يتميز هذا النظام الفاخر بوجود نظام بلوتوث للهاتف، ومقبس USB، و14 مكبر 

صوت موزعة بشكل مدروس في أنحاء المقصورة إلعطاء صوت فائق الجودة.
*JBL عالمة تجارية مملوكة لشركة هارمان إنترناشونال إندستريز.

.Bluetooth SIG, Inc بلوتوث، عالمة تجارية مملوكة لجمعية*

* Images used are for illustration purposes only

الصور المعروضة ألغراض اإليضاح فقط.



Inspire the Time of Your Life
The Land Cruiser sets new 4WD standards in cabin comfort, with top-
flight amenities including advanced air conditioning and genuinely 
comfortable, easily configurable seating throughout.

Air Conditioning
The world’s most advanced air conditioning system features 4-zone front/rear 
right/left independent temperature control, while up to 28 outlets ensure a 
comfortable cabin environment for all occupants in all driving conditions.

Ventilated Seats
Ventilated seats in the front reduce 
the warm, sticky feel of leather seats, 
for enhanced comfort.

مقاعد مهواة
تخفف المقاعد المهواة األمامية من 

اإلحساس بالرطوبة وااللتصاق الذي يتم 
الشعور به على المقاعد الجلدية لمزيد من 

الراحة عند القيادة.

استمتع بالرفاهية العصرية
تضع الندكروزر معايير جديدة لسيارات الدفع الرباعي من حيث الراحة داخل 

مقصورتها، مع أعلى مستوى من التجهيزات الداخلية تتضمن نظام تكييف 
هواء فائق التطور، ومقاعد مريحة للغاية يمكن تقسيمها بكل سهولة.

نظام تكييف الهواء
يعتبر أحدث أنظمة تكييف الهواء في العالم، حيث يتميز بتحّكم لدرجات الحرارة في 4 مناطق 

مستقلة في الجهات األمامية والخلفية واليمينية واليسارية، في حين تضمن 28 فتحة هواء، 
أجواًء مريحة في كامل المقصورة ولجميع الركاب وفي جميع ظروف القيادة على اختالفها.



*Non-UAE specification Rear Seat Entertainment shown *نظام الترفيه للمقاعد الخلفية المعروض هنا غير مطابق لمواصفات اإلمارات العربية المتحدة



You Deserve the Best
 
Expansive space and exceptional quality are exclusive features of the 
Land Cruiser cabin. All occupants benefit equally, enjoying the comfort.

إنك تستحق االفضل
حّيز واسع ونوعية جودة استثنائية هما الميزتان الحصريتان اللتان ستجدهما في 
مقصورة الندكروزر، وفيها سينعم جميع الركاب ويتشاركون بشكل متساو في 

الراحة والرضا والبهجة.

Electrically Powered Rear Door
The jam-proof rear door opens and closes 
by remote control and can also be closed by 
a switch on the lower part of the back door, 
contributing to both convenience and safety.

باب خلفي كهربائي
يتم فتح وإغالق هذا الباب الكهربائي المقاوم 
لالنحباس بالتحكم عن بعد أو يمكن غلقه أيًضا 

من خالل زر موجود على الطرف الخلفي األسفل 
للباب، وذلك لمزيد من الراحة واألمان.



Follow the Land Cruiser 
Way to 4WD Supremacy

 الندكروزر يرسخ مكانته
في صدارة الدفع الرباعي





Straight

Corner

دوارن عجالت متماثل خلفي/أمامي
Identical front- /rear-wheel rotation

Rear Slip

طريق مستقيم

Deceleration
تباطؤ

Acceleration
تسارع

Deceleration
تباطؤ

Acceleration
تسارع

Deceleration
تباطؤ

Acceleration
تسارع

طريق زلق

طريق منحني

Full-time 4WD System
TORSEN® LSD* in the centre differential instantly optimizes front/rear torque 
distribution regardless of straights, corners or slippery surfaces, effectively 
maintaining vehicle stability in a wide variety of driving conditions.
*TORSEN® LSD is a registered trademark of JTEKT Corporation.

Multi-terrain Monitor
Four cameras mounted around the vehicle enable the Multi-terrain Monitor to display external views of the front, rear, left side and 
right side as well as the front tires and under the vehicle*1. The system supports the driver by providing views where surrounding 
conditions make it difficult to see the terrain directly, such as when cresting a hill or driving on extremely uneven ground. The Multi-
terrain Monitor can also display a panoramic view*2 of the vehicle as if looking down from directly above. This helps parking and 
other manoeuvres by giving the driver a bird’s-eye-view of the entire vehicle.
*1: In L4 mode, an image approximately 3m ahead of the front camera is displayed, superimposed with lines indicating current vehicle location and tire locations.
*2: Available only in H4 mode.

Camera range
A. Forward view
B. Side view (Left/Right)
C. Rear view
D. Panoramic view
E. Under vehicle terrain view

مجال الكاميرا
A .الصورة األمامية
B .)الصورة الجانبية )يميًنا ويساًرا
C .الصورة الخلفية
D .الصورة البانورامية
E .صورة التضاريس أسفل المركبة

شاشة عرض التضاريس المتعددة
تتيح الكاميرات األربعة المثبتة في مقدمة ومؤخرة السيارة وعلى جوانبها أن تعرض الشاشة ستة مناظر مختلفة للتضاريس الخارجية في الجهتين 

األمامية والخلفية وعلى الجانبين األيمن واأليسر باإلضافة إلى اإلطارات األمامية وأسفل السيارة*1، حيث يتيح لكم هذا النظام رؤية ظروف 
الطريق المحيطة بكم، حتى عند اعتالء قمة تلة، أو القيادة على أراض وعرة غير مستوية حيث تصعب رؤية التضاريس مباشرة. كما يمكن لشاشة 

عرض التضاريس المتعددة إظهار السيارة بمنظور بانورامي*2 كما لو كانت الصورة ملتقطة من أعلى، وهذا يساعد السائق على دقة التوجيه 
وصف السيارة من خالل عرض هذا المنظر العلوي الشامل.

*1: في نمط L4، تعرض الشاشة صورة تبعد حوالي 3 أمتار عن الكاميرا األمامية، وتحددها بدقة مجموعة متداخلة من الخطوط تبين الموقع الحالي للسيارة واإلطارات.
.H4 2: متوفر فقط في نمط*

نظام دفع رباعي دائم
يحقق مفاضل TORSEN® LSD* في المفاضل المركزي وبشكل فوري التوزيع األمثل 
 لعزم الدوران األمامي والخلفي بغض النظر عن كون سطح الطريق مستقيًما أو منحنًيا

أو زلًقا، ويحافظ بفعالية على ثبات واستقرار السيارة في مختلف ظروف القيادة 
المتعددة.

*TORSEN ® LSD هي عالمة تجارية مسجلة لشركة JTEKT كوربوريشن.



Proven in the world’s most gruelling driving conditions, the Land 
Cruiser’s advanced technologies let you explore with the confidence 
and satisfaction that no other vehicle can match.

All-terrain Performance 
Defines ‘The King of 4WDs’

تتيح لكم تقنيات الندكروزر المتقدمة التي أثبتت قدراتها في أكثر 
ظروف القيادة قسوة في العالم، أن تستكشفوا األرض بجرأة وثقة 

ورضا، ال يمكن ألي سيارة دفع رباعي أخرى أن تقوم بها.

أداء الندكروزر المتميز على التضاريس 
المتعددة يحدد من هو “ملك الدفع 

الرباعي” الفعلي

طين ورمل
Mud & Sand

حصى
Loose Rock

حدبات
Mogul

صخور وتراب
Rock & Dirt

صخور
Rock

Multi-terrain Select <5-mode>
By choosing one of the five drive modes at the touch of a dial, this revolutionary system provides the 
optimum traction you need to handle a wide range of road surfaces. In addition, when Crawl Control 
is active, AUTO mode is automatically selected and Active Traction Control (A-TRAC) matched to the 
pre-set vehicle speed is activated to help drivers of all levels enjoy secure, sure-footed control when 
traveling over rough terrain.

مفتاح اختيار التضاريس المتعددة »5 أنماط«
عند اختياركم ألحد أنماط القيادة الخمسة من خالل مفتاح التشغيل المتدّرج، يقوم هذا النظام المتقّدم بتوفير القوة األمثل 
للّجر التي تحتاجونها للمناورة والقيادة على مختلف الطرق. باإلضافة إلى ذلك، عند تشغيل نظام التحكم بالزحف، يتم اختيار 

النمط اآللي لنظام التحكم بالجر )A-TRAC( بما يتوافق مع سرعة المركبة المحددة مسبًقا لمساعدة السائقين من جميع 
المستويات على االستمتاع برحلة آمنة ومستقرة عند القيادة على التضاريس القاسية.



On-road driving
KDSS helps suppress body roll, 
supporting superior steering stability 
and a steady ride when cornering. This 
makes your ride more comfortable.

Off-road driving
KDSS helps keep all tires firmly 
in contact with the ground even 
when traveling over rocks and other 
demanding surfaces, helping you enjoy 
a safe, stable ride with excellent traction 
for superior rough-terrain drivability 
and control.

The Land Cruiser’s exceptional all-terrain 
capability realizes a smooth and comfortable 
driving experience.

يتمتع الندكروزر بمجموعة من اإلمكانات 
االستثنائية للسير على مختلف التضاريس لتحقيق 

أفضل درجات الراحة والسالسة أثناء القيادة.

Kinetic Dynamic Suspension System

القيادة على الطرق الوعرة
يساعد نظام التعليق الديناميكي الحركي على 

إبقاء جميع اإلطارات ملتصقة تماًما باالرض 
حتى عند القيادة عبر الصخور واألسطح الوعرة، 

ما يمكنك من االستمتاع بقيادة آمنة وثابتة، 
وتأمين قوة جر ممتازة من أجل سهولة القيادة 

والتحّكم على الطرقات الوعرة والقاسية.

نظام التعليق الديناميكي الحركي

القيادة على الطرق المعبدة
يساعد نظام التعليق الديناميكي 

الحركي على الحد من تأرجح السيارة 
ويوفر ثباًتا واستقراًرا عالًيا عند 

االنعطاف من أجل قيادة مريحة تماًما.

Hill-start Assist Control
نظام التحكم للمساعدة على صعود المنحدرات

مع
with بدون

without

4-Wheel Active Height Control 
Suspension & Adaptive Variable 
Suspension System
The Land Cruiser automatically controls 
the vehicle’s height depending on the 
situation, and also lets you adjust the 
height by choosing one of three modes. 
Additionally, AVS (Adaptive Variable 
Suspension) controls damping force 
efficiently in all road conditions.

نظام التعليق النشط للتحكم في ارتفاع 
العجالت األربعة ونظام التعليق المتكيف 

المتغير
يتيح الندكروزر التحكم آلًيا في ارتفاع السيارة 

تبعا للحالة على الطريق، ويتيح لكم أيًضا 
ضبط االرتفاع عن طريق اختيار واحد من ثالثة 
أنماط. باإلضافة إلى ذلك، يتيح AVS )نظام 

التعليق المتكيف المتغير( ضبط قوة التخميد 
بكفاءة في جميع أحوال الطريق.

Low mode النمط المنخفض

High mode النمط المرتفع

Normal mode النمط العادي



Drive Mode Select
A drive mode select switch 
increases driving pleasure 
by allowing you to quickly 
select any of five driving 
modes, including ECO 
and SPORTS S+, to match 
driving conditions or your 
mood.

اختيار نمط القيادة
يعمل مفتاح اختيار نمط 

القيادة على زيادة متعتكم 
أثناء القيادة من خالل تسهيل 

االختيار السريع من بين 
خمسة أنماط للقيادة، بما في 
ذلك نمط القيادة االقتصادية 

والرياضية +S، حسبما 
 يتناسب مع ظروف القيادة

أو ما تفضلونه.

Crawl Control helps provide optimal throttle and brake control, 
maintaining a constant low speed to support safe, sure driving on sand, 
dirt, rock, snow, mud, steep grades or other surfaces that require fine 
accelerator control. Five speeds are offered, with fully automatic throttle 
and brake control that helps you to concentrate on steering the vehicle.
The Turn Assist function helps the driver smoothly execute turns that 
would otherwise require multiple steering adjustments by helping to 
ensure steering response when traveling at a fixed speed.

يساعد نظام التحكم بالزحف على تقديم أقصى درجات التحكم في دواسة 
السرعة والمكابح، بما يحافظ على سرعة منخفضة ثابتة لضمان القيادة بصورة 

آمنة ومستقرة على األسطح الرملية والترابية والصخرية والثلجية والطينية 
والتضاريس القاسية األخرى التي تتطلب تحكًما دقيًقا في دواسة السرعة. 

تقدم السيارة خمس سرعات، مع ميزة التحكم آلًيا بالكامل في دواسة السرعة 
والمكابح بما يساعدكم في التركيز على توجيه السيارة.

تساهم وظيفة المساعدة على االنعطاف في تمكين السائق من االنعطاف 
بسالسة في المنعطفات التي تتطلب في المعتاد توجيه المقود وضبطه أكثر 
من مرة، وذلك من خالل المساعدة على ضمان االستجابة للتوجيه عند القيادة 

بسرعة ثابتة.

Crawl Control with 
Turn Assist Function

نظام التحّكم بالزحف، مع وظيفة 
المساعدة على االنعطاف

Crawl Control
التحكم بالجر

Turn Assist Function
وظيفة المساعدة على االنعطاف



Asserting Your Individuality
 
What you see is precisely what you get. The bold stylish front firmly 
establishes this 4WD’s steadfast, regal presence.

التفّرد بالتمّيز
ماتراه من مهابة وجرأة في الندكروزر هو ما تحصل عليه بالفعل. أنظر إلى هذه 

المقدمة األنيقة الجريئة التي تجّسد بقوة ذلك الحضور الفخم الطاغي لسيارة 
الدفع الرباعي هذه.





Harness the engine power, petrol or diesel, with a specially developed 
transmission plus the world’s most advanced 4WD systems – and with 
minimal impact on the environment.

A Boundless Source 
of Pure Energy

سواًء كان محرك بنزين أو ديزل، انطلق مع قوة هذا المحرك مع ناقل 
الحركة المطور خصيًصا، باإلضافة إلى أكثر أنظمة الدفع الرباعي 

تطوًرا في العالم، وبأقل تأثير من االنبعاثات على البيئة.

مصدر المحدود للقوة الخالصة 

5.7L V8 Petrol Engine 3UR-FE
Whether you believe power is control or control is power, 
both concepts are realized in the 5.7-litre DOHC V8. Boasting 
four valves per cylinder and advanced Dual VVT-i, this 
massively powerful engine delivers awesome performance 
with surprising fuel efficiency. Ride comfort and drivability 
benefit from extensive noise and vibration suppression.

محرك بنزين سعة 5.7 لتر 8 أسطوانات على شكل V، طراز 
3UR-FE

سواء كنتم تعتقدون أن القوة تكمن في السيطرة أو أن السيطرة 
تكمن في القوة، فكال المفهومين يتجسدان في محرك سعة 

5.7 لتر 8 أسطوانات على شكل V مع كامة علوية مزدوجة. يتميز 
هذا المحرك بوجود أربع صمامات في كل أسطوانة ونظام توقيت 

الصمامات المتغير الذكي المزدوج بالغ التطور، مما يوّلد قوة 
هائلة وأداًء أسطورًيا مع توفير مذهل في استهالك الوقود، حتى 

تنعموا بالراحة والسالسة أثناء القيادة، فضاًل عن االستفادة من 
تقليل الضوضاء واالهتزازات.



The dual fuel tank system 
automatically transfers fuel 
from the sub-tank to the main 
tank to greatly extend the Land 
Cruiser’s range.

8-speed Super ECT
The newly developed 8-speed 
Super ECT (Electronically 
Controlled Transmission) 
delivers smooth, expert 
shifting that balances high 
fuel efficiency and engine 
performance. Sequential shift 
control also lets you experience 
the joy of manual driving.
*On 3UR-FE engine models

ناقل حركة فائق ذو تحّكم 
إلكتروني 8 سرعات

مصمم حديًثا ليقدم نقل حركة 
قوي وسلس، وعلى نحو يوازن 

بين الكفاءة العالية في استهالك 
الوقود وتوليد أقصى أداء من 

المحرك. كما أن نقل الحركة 
المتتالي يتيح لكم االستمتاع 

بتجربة القيادة اليدوية.
*في الموديالت التي تعمل بمحرك 

3UR-FE

4.6L V8 Petrol Engine 1UR-FE
Offering outstanding power across 
the entire speed range, the 4.6-litre 
V8 engine with Dual VVT-i boosts 
fuel efficiency and reduces exhaust 
emissions. Friction has also been reduced 
throughout the engine.

محرك بنزين سعة 4.6 لتر 8 أسطوانات 
1UR-FE طراز ،V على شكل

يولد هذا المحرك قوة كبيرة على مستويات 
جميع السرعات، ويعزز بنظام توقيت الصمامات 
المتغير الذكي المزدوج من اقتصادية استهالك 
الوقود، ويخفف من انبعاثات العادم، باإلضافة 

إلى تخفيض مستوى االحتكاك داخل جميع 
مكوناته. 4.5L V8 Diesel Engine 1VD-FTV

Toyota’s first common-rail V8 also 
debuts a new twin-turbo system that 
delivers strong power while reducing fuel 
consumption as well as emissions.

محرك ديزل سعة 4.5 لتر 8 أسطوانات 
1VD-FTV طراز ،V على شكل

أول محرك 8 أسطوانات على شكل V من 
تويوتا بتقنية حقن الوقود اإللكتروني المباشر 

common-rail مع أول نظام توربو مزدوج 
الذي يولد قوة هائلة مع استهالك أقل للوقود 

ومستوى أقل من االنبعاثات.

4.0L V6 Gasoline Engine 1GR-FE
Also featuring Dual VVT-i, the 4.0-litre 
V6 produces exceptional power at all 
rpms and in all situations, and achieves 
excellent fuel efficiency and reduced 
emissions.

محرك بنزين سعة 4.0 لتر 6 أسطوانات 
 1GR-FE طراز ،V على شكل

كذلك يتميز هذا المحرك بتقنية توقيت 
الصمامات المتغير الذكي، ليولد قوة استثنائية 

في جميع مستويات دوراته بالدقيقة وفي 
جميع الظروف، ويحقق في نفس الوقت 

اقتصادية في استهالك الوقود، وانبعاثات 
عادم منخفضة.

يقوم نظام خزان الوقود المزدوج 
تلقائًيا بنقل الوقود من الخزان 

الفرعي إلى الخزان الرئيسي لرفع 
قدرة األداء التي يقدمها الندكروزر 

بصورة كبيرة.



Emergency Brake Signal
An emergency braking signal automatically flashes 
the hazard lamps during emergency braking to alert 
following drivers.

إشارة مكابح الطوارئ
تعطي إشارة مكابح الطوارئ ومضات تلقائًيا من خالل 

مصابيح الخطر أثناء الكبح في حاالت الطوارئ لتنبيه 
السائقين في الخلف.

Automatic High Beam
Automatic High Beam detects the lights of vehicles ahead, whether 
they are traveling in the same or opposite lane, and automatically 
adjusts the headlamps to low or high beams to help ensure forward 
visibility during nighttime driving.

Blind Spot Monitor & Rear Cross Traffic Alert
If a vehicle is in the outer mirror’s blind spot or fast approaching 
in the adjacent lane (approximately 60 metres to the rear) when 
changing lanes, the BSM’s mirror indicator turns on to alert the 
driver. If the turn signal is then activated, the mirror indicator 
flashes on and off. Additionally, the RCTA assists safe reversing by 
using quasi-millimetre-wave radars in the rear bumper to detect 
approaching vehicles in difficult-to-see areas behind the vehicle. 
When an approaching vehicle is detected, the system alerts the 
driver using a buzzer and flashing indicators in the relevant outer 
mirror.
* The Blind Spot Monitor System does not judge the advisability of changing lanes 
or reversing; its purpose is to provide the driver with information. Be sure to confirm 
conditions by also looking to the rear.

نظام الشعاع العالي اآللي
يقوم نظام الشعاع العالي اآللي برصد أضواء السيارات القادمة، سواًء 

كانت تسير في نفس المسار أو المسار المقابل، ومن ثّم يضبط المصابيح 
األمامية تلقائيا على الشعاع المنخفض أو العالي للمساعدة على وضوح 

الرؤية في المساحة أمام السيارة أثناء القيادة لياًل.

شاشة مراقبة النقاط غير المرئية مع نظام استشعار السيارات 
والتنبيه عند الرجوع للخلف

إذا كانت هناك سيارة تسير في نقطة غير مرئية ال تظهر بالمرآة الخارجية أو 
تقترب بسرعة في المسار المجاور لسيارتكم )على مسافة حوالي 60 متًرا 

من الخلف( عند تغيير المسارات، سيعمل على الفور مؤشر مرآة مراقبة 
النقاط غير المرئية من أجل تنبيه السائق. وإذا تم تشغيل إشارة االنعطاف 
بعد ذلك، سيعمل مؤشر المرآة في شكل ومضات. باإلضافة إلى ذلك، 

يساعد نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف على قيادة 
السيارة إلى الخلف بأمان باستخدام رادارات تعمل بموجات شبه مليمترية 

توجد في المصد الخلفي للكشف عن السيارات التي تقترب في المناطق 
التي يصعب رؤيتها وراء السيارة. وعند رصد سيارة تقترب، يقوم النظام 

بتحذير السائق باستخدام التنبيهات الصوتية واإلشارات الوامضة في المرآة 
الخارجية المرتبطة.

* إن نظام مراقبة النقاط غير المرئية ال يؤكد على أن تغيير المسارات أو الرجوع للخلف يتم بطريقة 
صحيحة؛ ولكن الغرض الحقيقي منه هو إمداد السائق بالمعلومات. وُينصح بالتأكد من جميع الظروف 

المحيطة عن طريق النظر إلى الخلف أيًضا.



Innovative Yet Essential – 
the Spirit of Safety
Occupant safety in the Land Cruiser is first-rate 
and comprehensive, with innovative technologies 
to bring you confidence and peace of mind.

ميزات سالمة وأمان 
مبتكرة وأساسية

تعتبر ميزات السالمة واألمان في الندكروزر شاملة ومن 
أفضل المستويات العالمية، وذلك من خالل استخدام أحدث 

التقنيات التي تضمن لك الثقة التامة وراحة البال.

Pre-Crash Safety and Dynamic Radar Cruise 
Control (with Brake Controller)*
When sensors detect an obstacle on the road 
ahead, the Pre-Crash Safety system can determine 
whether a possible frontal collision is likely. If so 
it alerts the driver by beeping and displaying a 
warning message. If the driver performs emergency 
braking, Pre-Crash Brake Assist is activated to 
bolster braking force. When the system determines 
that a collision is imminent, Pre-Crash Brakes 
operate to reduce the speed of collision. Dynamic 
Radar Cruise Control detects a vehicle ahead via 
millimetre-wave radar and a monocular camera. By 
adjusting speed within a pre-set range, depending 
on the speed of the preceding vehicle, the Cruise 
Control helps maintain a safe distance while able 
to stay within the traffic flow. This greatly reduces 
driver stress during highway driving and similar 
circumstances.
* May not be used depending on road, vehicle and weather 
conditions. Please contact your local dealer for details.

نظام األمان قبل التصادم ومثبت السرعة الراداري 
المتكيف )مع وظيفة التحكم في المكابح(

عندما ترصد أجهزة االستشعار أي عوائق على الطريق، 
يحدد نظام األمان قبل التصادم احتمالية وقوع تصادم 

من األمام. وإذا كان األمر كذلك، يعمل على تنبيه السائق 
من خالل إشارات صوتية ورسالة تحذير. وإذا قام السائق 

بتشغيل المكابح في حالة الطوارئ، يتم تفعيل نظام 
األمان قبل التصادم من أجل تعزيز قوة الكبح. وفي حالة 

عدم التمكن من تفادي التصادم، يقوم النظام بتفعيل 
المكابح لتقليل حدة التصادم. أما مثبت السرعة الراداري 

المتكيف فيعمل على رصد المركبات في األمام من خالل 
الرادار ذي الموجات المليمترية وكامير أحادية المنظور، 

ويقوم بتثبيت السرعة ضمن نطاق محدد من السرعات. 
وتبًعا لسرعة المركبة في األمام، يساهم مثبت السرعة 

في الحفاظ على مسافة أمان وفي نفس الوقت يحافظ 
على سرعة السير ضمن السيولة المرورية. ومن شأن ذلك 
تقليل الضغط الواقع على السائق إلى حد كبير أثناء السير 

على الشوارع السريعة وطرق السفر.
*قد ال يتاح استخدامه تبًعا لظروف الطريق أو المركبة أو األحوال الجوية. 

يرجى االتصال بالموزع المحلي لمزيد من التفاصيل.

Lane Departure Alert
Lane Departure Alert detects white line division 
lines on the road with a camera. It helps prevent 
unintentional lane changes by warning the driver 
with a buzzer and alert lamp when the car begins 
to leave its lane without turn signal activation from 
the driver. In addition, if vehicle sway is detected, 
the driver is encouraged to take a break by buzzer 
and alert lamp.

نظام التحذير عند االنحراف عن المسار
يقوم نظام التحذير عند االنحراف عن المسار باكتشاف 
حاالت الخروج عن خط السير من خالل كاميرا، ومن ثّم 

يساهم في منع تغييرات المسار غير المقصودة بإطالق 
إنذار صوتي وضوئي للسائق عندما تبدأ السيارة في 

االنحراف دون تشغيل إشارة االنعطاف من جانب السائق، 
كذلك يقوم هذا النظام برصد تأرجح السيارة وتنبيه السائق 

من خالل إنذار صوتي وضوئي كي يقوم بتشغيل 
المكابح.

SRS Airbags
Best-in-class collision protection for cabin 
occupants thanks to Supplemental Restraint 
System dual-stage driver airbag/front 
passenger airbag, along with available knee 
airbags for the driver and front-seat passenger, 
and SRS side and curtain-shield airbags for  
1st- and 2nd-row outer-seat occupants.

وسائد هوائية SRS )نظام تقييد الحركة 
التكميلي(

تقدم هذه الوسائد أفضل حماية في فئتها للركاب 
في المقصورة، وتشتمل على نظام تقييد الحركة 

التكميلي ذي المراحل المزدوجة، ذلك باإلضافة إلى 
وسائد هوائية على مستوى الركبة للسائق والراكب 
األمامي، ووسائد جانبية وستارية للمقاعد الجانبية 

في الصف األول والثاني.

Greater use of high-tensile steel creates a lightweight yet 
strong body. Rust-resistant steel sheeting helps prevent 
body corrosion and deterioration.

أتاح التوّسع في استخدام الفوالذ العالي التحمل في الندكروزر 
الحصول على هيكل خفيف الوزن وشديد الصالبة بنفس 

الوقت، كما يساعد التصفيح بألواح الفوالذ المقاوم للصدأ على 
منع تآكل الهيكل وتلفه.

*Non-UAE specification Rear Seat Entertainment shown *نظام الترفيه للمقاعد الخلفية المعروض هنا غير مطابق لمواصفات اإلمارات العربية المتحدة



  

Availability of features and options described herein may vary. قد يختلف توافر الميزات واالختيارات عما هو موضح هنا.

Seat memory 
function

وظيفة ذاكرة 
لوضعية المقعد

Front and rear 
clearance sonars

Engine start/
stop button

Pintle hook Air compressor

9-inch EMVN 
(Electro Multi 
Vision with 
Navigation) 
display

Rear seat 
entertainment

Wireless charger9-inch navigation 
screen with 
Google places 
search function

مستشعرات 
أمامية وخلفية  
للعوائق أسفل 

الهيكل

تشغيل/إيقاف 
المحرك بضغطة زر

خطاف )هوك( 
قابل للفتح

ضاغط هواء

شاشة رؤية 
متعددة كهربائية 

مع وظيفة مالحة 
مقاس 9 بوصة

نظام ترفيه 
للمقاعد الخلفية

شاشة مالحة شاحن السلكي
مقاس 9 بوصة 

مع وظيفة 
البحث في 

Google أماكن

Efficient cooler box Power sunroof صندوق تبريد
عالي الكفاءة

فتحة سقف 
كهربائية

Smart key دخول ذكي



Multi-information display
شاشة عرض معلومات متعددة



Beige Mica Metallic Copper 
Brown Mica

Dark Blue MicaDark Red 
Mica Metallic

BlackGrey MetallicSilver MetallicWhite Pearl 
Crystal Shine

Super White

Attitude 
Black Mica

Leather LeatherMoquette MoquetteFabric Fabric

بيج ميكا معدني بني نحاسي 
معدني

أحمر داكن أزرق داكن ميكا
ميكا معدني

أبيض لؤلؤي فضي معدنيرمادي معدنيأسود
بلمعة الكريستال

أبيض ناصع

أتيتيود 
أسود ميكا

جلد موكيتجلد قماشموكيت قماش

Exterior colours

Interior colours

األلوان الخارجية

األلوان الداخلية
Flaxen Medium Grey Brown كتانيرمادي متوسطبني



The 2017 Land Cruiser information presented herein is based on data available at the time of creation 
(Septamber 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 الند كروزر 2017 تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد )سبتمبر 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.



800 TOYOTA | TOYOTA.AE

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


