
2017 LAND CRUISER 5.7L(EXR)
Technical Features EXR GXR VXR الميزات التقنية

Engine 5.7L, V8, 32 VALVE, DOHC, DUAL VVT-I (3UR-FE) المحرك

Output (hp/rpm) 362/5600 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

Torque (kg-m/rpm) 54.0/3200 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

Transmission 8 SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة

Terrain 4x4 FULL-TIME نظام الدفع

Tyres Size 285/60 R18 285/50 R20 حجم العجالت

Dimensions (mm) L5,095 X W1,980 X H1,930 L5,170 X W1,980 X H1,930 L5,115 X W1,980 X H1,905 األبعاد )ملم (

Fuel Tank Capacity 138 سعة خزان الوقود 

Gross Weight (kg) 3,350 الوزن اإلجمالي ) كجم(

Number Of Doors 5 عدد األبواب

Seating Capacity 8 عدد المقاعد

Interior Features الميزات الداخلية

Dual Zone Auto Air Conditioning With Manual  
Rear Cooler • • - تحكم أتوماتيكي بأجواء المقصورة 

لمنطقتين مع تبريد خلفي يدوي

Center Console Cooler Box • • • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي

Optitron Speedometer With 4.2" Color Tft Display • • • عداد سرعة أوبتيترون

Air Compressor* • • - ضاغط هواء*

Driver Power Seat • •                • * Memory مقعد السائق كهربائي

Leather Seats • • مقاعد جلد

Passenger Power Seat • • مقعد الراكب كهربائي

Four-Zone Automatic Climate Control • تحكم أتوماتيكي باألجواء ألربعة مناطق

Power Tilt And Telescopic Steering Column With  
Memory • عمود المقود قابل لإلمالة ومتداخل كهربائًيا مع ذاكرة

Multi-Stage Ventilated Front Seats • نظام تدفئة وتبريد للمقاعد األمامية

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

9" Navigation Audio/ DVD/USB/AUX/Bluetooth • • JBL شاشة  مقاس 9 بوصة تعمل باللمس نظام مالحة/
مشغل أقراص DVD/مقبس USB/بلوتوث

10.1" Rear Seat Entertainment* • • نظام ترفيهي للمقعد الخلفي مقاس 10.1 بوصة*

Exterior Features الميزات الخارجية

18" Alloy Wheels • • 20" عجالت ألومنيوم 18 بوصة

Front Fog Lamps • • • مصابيح ضباب أمامية

Sunroof • • • فتحة سقف

Remote Engine Starter * • • • تشغيل المحرك عن بعد *

Rear Lip Spoiler* • - جناح خلفي*

Front & Rear Bumper Spoiler • جناح على المصد األمامي و الخلفي

Powered Back Door • الباب الخلفي كهربائي

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Rear Fog Lamps • • • مصابيح ضباب خلفية

Tire Pressue Monitoring System • • • نظام مراقبة ضغط الهواء داخل اإلطارات

Child Restraint System (ISO-FIX) • • • نظام تثبيت مقعد الطفل

Front & Rear Parking Sensors   •*  •* • حساسات توقف أمامية وخلفية

Cruise Control • • Dynamic Radar مثبت سرعة

Rear View Camera   •*  •* BGM كاميرا رؤية خلفية

Dual Front Airbags/Sides/Curtain/Knee • • •  وسائد هوائية أمامية مزدوجة/ جانبية /وستارية وعلى 
مستوى الركبة

Vehicle Stability Control (VSC) • • • نظام التحكم بثبات المركبة

Crawl Control (CC) • • • نظام التحكم بالزحف

Active Traction Control (ATRC) • • • نظام التحكم بالجر

Hill Start Assist Control (HAC) • • • نظام المساعدة على التحكم  عند صعود المنحدرات

Turn Assist Function • • • نظام المساعدة على االنعطاف

Multi Terrain Select (MTS) • • • مفتاح اختيار أنماط التضاريس

Blind Spot Detection (BSD) • شاشة مراقبة النقاط الغير مرئية

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) • نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف 

Multi Terrain Monitor With 4 Cameras • شاشة عرض تضاريس متعددة مع 4 كاميرات

Adaptive Variable Suspensions System (AVS) • نظام تعليق متكّيف متغّير

Active Height Control Suspension (AHC) • نظام تعليق التحكم باالرتفاع

Pre-Collision System (Pcs) • نظام األمان قبل التصادم

Lane Departure Alert (Lda) • نظام المساعدة على تغيير المسار 

Material Code TYLC05P57AS2RA17 TYLC05P57AS4RA17 TYLC05P57AS5RA17 Material Code

Retail Sales Price 264,000 299,000 339,500 سعر التجزئة
Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة

Please note: All information presented herein are based on data available at the time of 
creation (September 2016), and are subject to change without prior notice.

يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 
وقت إعداد المستند )سبتمبر 2016( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.

800 TOYOTA | TOYOTA.AE



2017 LAND CRUISER 5.7L(GXR)
Technical Features EXR GXR VXR الميزات التقنية

Engine 5.7L, V8, 32 VALVE, DOHC, DUAL VVT-I (3UR-FE) المحرك

Output (hp/rpm) 362/5600 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

Torque (kg-m/rpm) 54.0/3200 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

Transmission 8 SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة

Terrain 4x4 FULL-TIME نظام الدفع

Tyres Size 285/60 R18 285/50 R20 حجم العجالت

Dimensions (mm) L5,095 X W1,980 X H1,930 L5,170 X W1,980 X H1,930 L5,115 X W1,980 X H1,905 األبعاد )ملم (

Fuel Tank Capacity 138 سعة خزان الوقود 

Gross Weight (kg) 3,350 الوزن اإلجمالي ) كجم(

Number Of Doors 5 عدد األبواب

Seating Capacity 8 عدد المقاعد

Interior Features الميزات الداخلية

Dual Zone Auto Air Conditioning With Manual  
Rear Cooler • • - تحكم أتوماتيكي بأجواء المقصورة 

لمنطقتين مع تبريد خلفي يدوي

Center Console Cooler Box • • • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي

Optitron Speedometer With 4.2" Color Tft Display • • • عداد سرعة أوبتيترون

Air Compressor* • • - ضاغط هواء*

Driver Power Seat • •                • * Memory مقعد السائق كهربائي

Leather Seats • • مقاعد جلد

Passenger Power Seat • • مقعد الراكب كهربائي

Four-Zone Automatic Climate Control • تحكم أتوماتيكي باألجواء ألربعة مناطق

Power Tilt And Telescopic Steering Column With  
Memory • عمود المقود قابل لإلمالة ومتداخل كهربائًيا مع ذاكرة

Multi-Stage Ventilated Front Seats • نظام تدفئة وتبريد للمقاعد األمامية

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

9" Navigation Audio/ DVD/USB/AUX/Bluetooth • • JBL شاشة  مقاس 9 بوصة تعمل باللمس نظام مالحة/
مشغل أقراص DVD/مقبس USB/بلوتوث

10.1" Rear Seat Entertainment* • • نظام ترفيهي للمقعد الخلفي مقاس 10.1 بوصة*

Exterior Features الميزات الخارجية

18" Alloy Wheels • • 20" عجالت ألومنيوم 18 بوصة

Front Fog Lamps • • • مصابيح ضباب أمامية

Sunroof • • • فتحة سقف

Remote Engine Starter* • • • تشغيل المحرك عن بعد*

Rear Lip Spoiler* • - جناح خلفي*

Front & Rear Bumper Spoiler • جناح على المصد األمامي و الخلفي

Powered Back Door • الباب الخلفي كهربائي

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Rear Fog Lamps • • • مصابيح ضباب خلفية

Tire Pressue Monitoring System • • • نظام مراقبة ضغط الهواء داخل اإلطارات

Child Restraint System (ISO-FIX) • • • نظام تثبيت مقعد الطفل

Front & Rear Parking Sensors   •*  •* • حساسات توقف أمامية وخلفية

Cruise Control • • Dynamic Radar مثبت سرعة

Rear View Camera   •*  •* BGM كاميرا رؤية خلفية

Dual Front Airbags/Sides/Curtain/Knee • • •  وسائد هوائية أمامية مزدوجة/ جانبية /وستارية وعلى 
مستوى الركبة

Vehicle Stability Control (VSC) • • • نظام التحكم بثبات المركبة

Crawl Control (CC) • • • نظام التحكم بالزحف

Active Traction Control (ATRC) • • • نظام التحكم بالجر

Hill Start Assist Control (HAC) • • • نظام المساعدة على التحكم  عند صعود المنحدرات

Turn Assist Function • • • نظام المساعدة على االنعطاف

Multi Terrain Select (MTS) • • • مفتاح اختيار أنماط التضاريس

Blind Spot Detection (BSD) • شاشة مراقبة النقاط الغير مرئية

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) • نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف 

Multi Terrain Monitor With 4 Cameras • شاشة عرض تضاريس متعددة مع 4 كاميرات

Adaptive Variable Suspensions System (AVS) • نظام تعليق متكّيف متغّير

Active Height Control Suspension (AHC) • نظام تعليق التحكم باالرتفاع

Pre-Collision System (Pcs) • نظام األمان قبل التصادم

Lane Departure Alert (Lda) • نظام المساعدة على تغيير المسار 

Material Code TYLC05P57AS2RA17 TYLC05P57AS4RA17 TYLC05P57AS5RA17 Material Code

Retail Sales Price 264,000 299,000 339,500 سعر التجزئة
Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة

Please note: All information presented herein are based on data available at the time of 
creation (September 2016), and are subject to change without prior notice.

يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 
وقت إعداد المستند )سبتمبر 2016( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
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2017 LAND CRUISER 5.7L(VXR)
Technical Features EXR GXR VXR الميزات التقنية

Engine 5.7L, V8, 32 VALVE, DOHC, DUAL VVT-I (3UR-FE) المحرك

Output (hp/rpm) 362/5600 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

Torque (kg-m/rpm) 54.0/3200 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

Transmission 8 SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة

Terrain 4x4 FULL-TIME نظام الدفع

Tyres Size 285/60 R18 285/50 R20 حجم العجالت

Dimensions (mm) L5,095 X W1,980 X H1,930 L5,170 X W1,980 X H1,930 L5,115 X W1,980 X H1,905 األبعاد )ملم (

Fuel Tank Capacity 138 سعة خزان الوقود 

Gross Weight (kg) 3,350 الوزن اإلجمالي ) كجم(

Number Of Doors 5 عدد األبواب

Seating Capacity 8 عدد المقاعد

Interior Features الميزات الداخلية

Dual Zone Auto Air Conditioning With Manual  
Rear Cooler • • - تحكم أتوماتيكي بأجواء المقصورة 

لمنطقتين مع تبريد خلفي يدوي

Center Console Cooler Box • • • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي

Optitron Speedometer With 4.2" Color Tft Display • • • عداد سرعة أوبتيترون

Air Compressor* • • - ضاغط هواء*

Driver Power Seat • •                • * Memory مقعد السائق كهربائي

Leather Seats • • مقاعد جلد

Passenger Power Seat • • مقعد الراكب كهربائي

Four-Zone Automatic Climate Control • تحكم أتوماتيكي باألجواء ألربعة مناطق

Power Tilt And Telescopic Steering Column With  
Memory • عمود المقود قابل لإلمالة ومتداخل كهربائًيا مع ذاكرة

Multi-Stage Ventilated Front Seats • نظام تدفئة وتبريد للمقاعد األمامية

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

9" Navigation Audio/ DVD/USB/AUX/Bluetooth • • JBL شاشة  مقاس 9 بوصة تعمل باللمس نظام مالحة/
مشغل أقراص DVD/مقبس USB/بلوتوث

10.1" Rear Seat Entertainment* • • نظام ترفيهي للمقعد الخلفي مقاس 10.1 بوصة*

Exterior Features الميزات الخارجية

18" Alloy Wheels • • 20" عجالت ألومنيوم 18 بوصة

Front Fog Lamps • • • مصابيح ضباب أمامية

Sunroof • • • فتحة سقف

Remote Engine Starter* • • • تشغيل المحرك عن بعد*

Rear Lip Spoiler* • - جناح خلفي*

Front & Rear Bumper Spoiler • جناح على المصد األمامي و الخلفي

Powered Back Door • الباب الخلفي كهربائي

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Rear Fog Lamps • • • مصابيح ضباب خلفية

Tire Pressue Monitoring System • • • نظام مراقبة ضغط الهواء داخل اإلطارات

Child Restraint System (ISO-FIX) • • • نظام تثبيت مقعد الطفل

Front & Rear Parking Sensors   •*  •* • حساسات توقف أمامية وخلفية

Cruise Control • • Dynamic Radar مثبت سرعة

Rear View Camera   •*  •* BGM كاميرا رؤية خلفية

Dual Front Airbags/Sides/Curtain/Knee • • •  وسائد هوائية أمامية مزدوجة/ جانبية /وستارية وعلى 
مستوى الركبة

Vehicle Stability Control (VSC) • • • نظام التحكم بثبات المركبة

Crawl Control (CC) • • • نظام التحكم بالزحف

Active Traction Control (ATRC) • • • نظام التحكم بالجر

Hill Start Assist Control (HAC) • • • نظام المساعدة على التحكم  عند صعود المنحدرات

Turn Assist Function • • • نظام المساعدة على االنعطاف

Multi Terrain Select (MTS) • • • مفتاح اختيار أنماط التضاريس

Blind Spot Detection (BSD) • شاشة مراقبة النقاط الغير مرئية

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) • نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف 

Multi Terrain Monitor With 4 Cameras • شاشة عرض تضاريس متعددة مع 4 كاميرات

Adaptive Variable Suspensions System (AVS) • نظام تعليق متكّيف متغّير

Active Height Control Suspension (AHC) • نظام تعليق التحكم باالرتفاع

Pre-Collision System (Pcs) • نظام األمان قبل التصادم

Lane Departure Alert (Lda) • نظام المساعدة على تغيير المسار 

Material Code TYLC05P57AS2RA17 TYLC05P57AS4RA17 TYLC05P57AS5RA17 Material Code

Retail Sales Price 264,000 299,000 339,500 سعر التجزئة
Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة

Please note: All information presented herein are based on data available at the time of 
creation (September 2016), and are subject to change without prior notice.

يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 
وقت إعداد المستند )سبتمبر 2016( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
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