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2017 TOYOTA 86 Specifications

KEY : • = Standard   *= Local accessory المفتاح: • = قياسي * = تركيب محلي معتمد

Exterior Colours

Please note that the images shown may differ from the actual specifications and 
specifications may change without prior notice.

Interior Colour

KEY : • = Standard   *= Local accessory المفتاح: • = قياسي * = تركيب محلي معتمد

األلوان الخارجية 

اللون الداخلي

يرجى مالحظة أن الصور المعروضة يمكن أن تختلف عن المواصفات الفعلية وقد تتغير هذه 
المواصفات دون إخطار مسبق.

مواصفات تويوتا 86 2017
GRADE VTX الفئة
Engine 2.0L , 4-cylinder, Boxer, 16 VALVE, DOHC المحرك
Fuel Economy 15.5 km/l التوفير في استهالك الوقود
Output (hp/rpm) 200 / 7000 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة
Torque (kg-m/rpm) 20.9 / 6400 - 6600 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة
Transmission 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة
Tyres Size 215/45R17 حجم العجالت
Dimensions (mm) L4,240 x W1,775 x H1,285 األبعاد )ملم(
Fuel Tank Capacity 50 LITRES سعة خزان الوقود 
Gross Weight (kg) 1700 الوزن اإلجمالي )كجم(
Number of Doors 2 عدد األبواب
Seating Capacity 4 عدد المقاعد

INTERIOR VTX الميزات الداخلية
Dual-Zone Automatic Climate Control • تحكم أتوماتيكي بأجواء المقصورة لمنطقتين
Fabric Seat • مقاعد قماشية
Power Windows • نوافذ كهربائية
Electric Power Steering (EPS) • مقود آلي  
Floor Mats • سجادات أرضية
Central Door Locking • إقفال مركزي لألبواب
Leather-Trimmed Steering Wheel • مقود مكسو جلد
Push Start Button • تشغيل المحرك بضغطة زر
Optitron Speedometer with 4.2” Colour TFT Display • عداد قياس سرعة أوبتيترون مع شاشة TFT ملونة بقياس 4.2 انش
Paddle Shifts • مقابض تبديل سرعة على المقود
Aluminium Sports Foot Pedals • دواسات رياضية من ألومنيوم
Door Scuff Plate • عتبات وقاية

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM VTX نظام الصوت والترفيه

7” Navigation Audio /AM/FM/DVD/AUX/USB/Bluetooth • /DVD مشغل أقراص/AM/FM نظام مالحة مع شاشة مقاس 7 بوصة راديو
مخرج صوت إضافي/مقبس USB/بلوتوث

6 Speakers • 6 مكبرات صوت 
Steering Wheel Control for Audio • أزرار تحكم في الصوت على المقود

EXTERIOR VTX الميزات الخارجية
17” Alloy Wheels • عجالت ألومنيوم 17 بوصة
Body Coloured Door Handles • مقابض أبواب بلون الهيكل
Body Coloured Door Mirrors • مرايا األبواب بلون الهيكل
Door Mirrors - Powered/Retractable • مرايا األبواب – كهربائية قابلة للطي
Wireless Door Lock • إقفال أبواب السلكي
Smart Keyless Entry • دخول ذكي من دون مفتاح
Chrome-Tipped Dual Exhaust • فتحتا عادم بغطاء كروم
LED Headlights • مصابيح LED أمامية

EXTERIOR VTX الميزات الخارجية
Headlight Cleaners • منظفات مصابيح أمامية  
Auto Headlights Leveling • تعديل آلي لمستوى المصابيح األمامية  
Auto Light Switch • زر مصابيح آلي
LED Rear Combination Lamp • مصابيح LED خلفية متعددة
Front Fender Trims • زينة على الرفارف األمامية 

SAFETY VTX ميزات األمان والسالمة
Airbags - Dual Front / Sides / Curtain & Driver Knee • وسائد هوائية أمامية مزدوجة/ جانبية /وستارية وعلى مستوى الركبة للسائق
Anti-Lock Brake System (ABS) • نظام مكابح مانع لالنغالق
Brake Assist (BA) • نظام المساعدة على الكبح
Electronic Brake-Force Distribution (EBD) • توزيع قوة الكبح إلكترونًيا
Vehicle Stability Control (VSC) • نظام التحكم بثبات المركبة
Limited Slip Differential (LSD) • قرص تفاضلي محدود االنزالق
Hill Start Assist System • نظام المساعدة على التحكم  عند صعود المنحدرات
Tire Pressure Warning System (TPWS) • نظام التحذير من ضغط اإلطارات
Cruise Control • مثبت سرعة
Front Fog Lamps • مصابيح ضباب أمامية
Rear Fog Lamp • مصباح ضباب خلفي
Anti-Theft with Engine Immobilizer • نظام مانع للسرقة مع معطل للمحرك
Rear Parking Sensors* • حساسات توقف خلفية*

Black Fabric
أسود كريستالي سيليكا

Crystal Black Silica
أسود كريستالي سيليكا

Dark Gray Metallic
رمادي غامق معدني

Ice Silver Metallic
فضي معدني ثلجي

Crystal White Pearl
أبيض كريستالي لؤلؤي

Orange Metallic
برتقالي معدني

Lapis Blue Pearl
أزرق لؤلؤي البيس

Pure Red
أحمر خالص


