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1UR-FE  لتر طراز4.6 V8 محرك بنزين
. لتر قوة جبارة في كافة السرعات4.6  سعةV8 يوفر محرك
وهو يعزز من كفاءة استهالك الوقود ويقلل من انبعاثات
. كما تم تقليل االحتكاك في جميع أجزاء المحرك.العادم

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

1GR-FE  لتر طراز4.0 V6 محرك بنزين
 ما، المزدوجةVVT-i  لتر أيض ًا بخاصية4  سعةV6 يتسم محرك
يمكنه من توليد قوة استثنائية في كافة دورات المحرك ومهما
 كما يوفر كفاءة ممتازة في استهالك الوقود،كانت األحوال
.وتخفيض االنبعاثات

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

منزلقة من الخلف
REAR SLIP

تباطؤ

DECELERATION

تسارع

ACCELERATION

متعرجة
CORNER

تباطؤ

DECELERATION

مستوية
STRAIGHT

تسارع

ACCELERATION

تباطؤ

DECELERATION

تسارع

ACCELERATION

الوضعية المنخفضة

Normal Mode

الوضعية العادية

High Mode

الوضعية المرتفعة

˚32

˚25

˚24

700mm

˚45

˚44

Low Mode

640mm

Bluetooth Multipoint

بلوتوث السلكية متعددة النقاط

Live Traffic

معلومات حول حركة المرور الحالية

Efficient cooler box

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

فعال
ّ صندوق تبريد

 بوصة9 EMVN شاشة
(رؤية كهربائية متعددة مع
)نظام مالحة

Power sunroof

LED Interior Roof
Lights*

فتحة سقف كهربائية

 في سقفLED أضواء
* المقصورة

Smart Key

Wireless charger

مفتاح ذكي

شاحن السلكي

Engine start/stop button

Seat memory function

زر لتشغيل وإطفاء المحرك

ذاكرة للمقاعد

TECHNICAL FEATURES
ENGINE
OUTPUT (HP/RPM)
TORQUE (KG-M/RPM)
TRANSMISSION
TERRAIN
TYRE SIZE
DIMENSIONS (MM)
FUEL TANK CAPACITY (LITRE)
SEATING CAPACITY
FUEL EFFICIENCY (KM/L)
INTERIOR FEATURES
AUTO AIR CONDITIONING
PUSH START BUTTON
CRUISE CONTROL
CENTRE CONSOLE COOLER BOX
REMOTE ENGINE STARTER
SMART KEYLESS ENTRY
LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL
STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE
WOOD GRAIN INTERIOR PACKAGE
SEAT FABRIC
DRIVER POWER SEAT
PASSENGER POWER SEAT
OPTITRON SPEEDOMETER WITH 4.2" COLOUR TFT DISPLAY
REAR DOOR SCUFF PLATE ILLUMINATION & FLOOR ILLUMINATION
WIRELESS CHARGER
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM
AUDIO DISPLAY (DVD/USB/AUX/BLUETOOTH)
NUMBER OF SPEAKERS
NAVIGATION
EXTERIOR FEATURES
ALLOY WHEELS
SUNROOF
INTEGRATED ROOF RAILS*
DOOR MIRRORS - POWERED/ RETRACTABLE / REVERSE AUTO TILT
LED HEADLIGHTS WITH DRLS
LED FRONT FOG LAMPS
MANUAL HEADLIGHT LEVELLING
FRONT GRILLE
FRONT & REAR BUMPER SPOILERS
LED FRONT SEQUENTIAL LIGHTS*
HEADLIGHT CLEANERS
ROOF SPOILER
CHROME DOOR HANDLES & BACK DOOR LICENSE GARNISH
CHROME SIDE PROTECTION MOULDING
POWERED BACK DOOR
SAFETY FEATURES
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) & BRAKE ASSIST (BA)
DUAL FRONT AIRBAGS
ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD)
REAR VIEW CAMERA*
FRONT & REAR PARKING SENSORS*
HILL-START ASSIST CONTROL (HAC)
TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM
CRAWL CONTROL (CC)
SIDE & CURTAIN AIRBAG

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory

EXR

GXR GT
4.0L, 6 CYLINDER (V6)
271/5600
39.3/4400
6 AT
4x4 FULL-TIME

285/60 R18
L 5,095 X W1,980 X H1,930

285/50R20
L5,170 X W1,980 X H1,930
138
8
9.2

DUAL ZONE WITH REAR COOLER
•
•
•
•
•
•
•
•
MOQUETTE
•

•
•
•
•*(APP)
•
•
•
TRI-DECO
NEW NUBUCK
•
•
•
•
•

7"
6

10"
6
•

18"
•
•
•
•
•
•
•

NEW 20"
•
•
•
SMOKED HEADLAMPS
•
•
NEW (GT DESIGN)
NEW (GT DESIGN)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

المزايا التقنية
المحرك
) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان
) دورة في الدقيقة/عزم المحرك (كغ – متر
الحركةناقل
نظام الدفع
مقاس اإلطارات
)األبعاد (ملم
)سعة خزان الوقود (لتر
عدد المقاعد
) لتر/كفاءة استهالك الوقود (كم
المزايا الداخلية
مكيف هواء أتوماتيكي
زر تشغيل المحرك
مثبت سرعة
صندوق تبريد في الكونسول الوسطي
تشغيل المحرك عن بعد
دخول ذكي بدون مفتاح
مقود مزين بالخشب والجلد
 الهاتف/أزرار على المقود للتحكم بالصوت
باقة من التزيينات الخشبية الداخلية
نوعية قماش المقعد
مقعد كهربائي للسائق
مقعد كهربائي للراكب
 بوصة4.2  قياسTFT عداد أوبتيترون للسرعة مع شاشة ملونة
لوحات مضاءة على عتبة األبواب الخلفية وإنارة أرضية
شاحن السلكي
النظام الصوتي والترفيهي
) بلوتوث/ مخرج صوتي إضافي/USB  مقبس/DVD نظام صوتي (مشغل
عدد المكبرات الصوتية
نظام مالحة
المزايا الخارجية
قياس عجالت األلمنيوم
فتحة سقف
*سكك مدمجة للتحميل على السقف
 مع خاصية اإلمالة عند القيادة للخلف/ قابلة للطي/مرايا األبواب كهربائية
)DRLs(  مع مصابيح نهاريةLED مصابيح أمامية
LED مصابيح ضباب أمامية
تعديل يدوي لمستوى المصابيح األمامية
شبك أمامي
جناح على المصد األمامي والخلفي
* تعمل بالتتابعLED مصابيح أمامية
منظفات للمصابيح األمامية
جناح على السقف
 إطار كرومي للوحة على الباب الخلفي،مقابض كرومية لألبواب
عوارض كرومية جانبية للحماية
الباب الخلفي كهربائي
مزايا األمان
)BA( ) ونظام الفرملة المساعدABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
وسائد هوائية أمامية مزدوجة
)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
*كاميرا للرؤية الخلفية
*حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة
)HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
)CC( نظام التحكم بالزحف
وسائد هوائية جانبية وستائرية

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  = القياسي:الرمز

TECHNICAL FEATURES

EXR

GXR GT

ENGINE
OUTPUT (HP/RPM)

304/5500

TORQUE (KG-M/RPM)

44.8/3400

TRANSMISSION
TYRE SIZE
DIMENSIONS (MM)

) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان

) دورة في الدقيقة/عزم المحرك (كغ – متر
الحركةناقل

6 AT

TERRAIN

نظام الدفع

4X4 FULL-TIME
285/60 R18

285/50 R20

L 5,095 X W1,980 X H1,930

L5,170 X W1,980 X H1,930

FUEL TANK CAPACITY (LITRES)

) لتر/كفاءة استهالك الوقود (كم

8.4

المزايا الداخلية

INTERIOR
AUTO AIR CONDITIONING

مكيف هواء أتوماتيكي

DUAL ZONE WITH REAR COOLER

PUSH START BUTTON

•

•

CRUISE CONTROL

•

•

CENTRE CONSOLE COOLER BOX

•

•

REMOTE ENGINE STARTER

•

•*(APP)

SMART KEYLESS ENTRY

•

•

LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL

•

•

WOOD GRAIN INTERIOR PACKAGE
SEAT FABRIC
DRIVER POWER SEAT

•

TRI-DECO

MOQUETTE

NEW NUBUCK

•

•

PASSENGER POWER SEAT

•

OPTITRON SPEEDOMETER WITH 4.2" COLOUR TFT DISPLAY

•

WIRELESS CHARGER

•

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM
AUDIO (DVD/USB/AUX/BLUETOOTH)

7"

10"

NUMBER OF SPEAKERS

6

6

NAVIGATION

•

EXTERIOR
18"

NEW 20"

SUNROOF

•

•

INTEGRATED ROOF RAILS*

•

•

DOOR MIRRORS: (POWERED/ RETRACTABLE/ REVERSE AUTO TILT)

•

•

LED HEADLIGHTS WITH DRLS

•

SMOKED HEADLAMPS

LED FRONT FOG LAMPS

•

•

MANUAL HEADLIGHT LEVELLING

•

•

FRONT GRILLE

•

NEW (GT DESIGN)

ALLOY WHEEL

)األبعاد (ملم

عدد المقاعد

8

FUEL EFFICIENCY (KM/L)

مقاس اإلطارات
)سعة خزان الوقود (لتر

138

SEATING CAPACITY

المزايا التقنية
المحرك

4.6L, 8 CYLINDER (V8)

زر تشغيل المحرك
مثبت سرعة

صندوق تبريد في الكونسول الوسطي
تشغيل المحرك عن بعد
دخول ذكي بدون مفتاح

مقود مزين بالخشب والجلد

باقة من التزيينات الخشبية الداخلية

نوعية قماش المقعد

مقعد كهربائي للسائق

مقعد كهربائي للراكب

 بوصة4.2  قياسTFT عداد أوبتيترون للسرعة مع شاشة ملونة
شاحن السلكي

النظام الصوتي والترفيهي

) بلوتوث/ مخرج صوتي إضافي/USB  مقبس/DVD نظام صوتي (مشغل

عدد المكبرات الصوتية
نظام مالحة

المزايا الخارجية

قياس عجالت األلمنيوم
فتحة سقف

*سكك مدمجة للتحميل على السقف

) قابلة لإلمالة أوتوماتيكياً عند القيادة للخلف/ قابلة للطي/ (كهربائية:مرايا األبواب
)DRLS(  مع مصابيح نهاريةLED مصابيح أمامية

LED مصابيح ضباب أمامية

تعديل يدوي لمستوى المصابيح األمامية
شبك أمامي

جناح على المصد األمامي والخلفي

FRONT & REAR BUMPER SPOILER

NEW (GT DESIGN)

LED FRONT SEQUENTIAL LIGHTS*

•

HEADLIGHT CLEANERS

•

ROOF SPOILER

•

CHROME DOOR HANDLES & BACK DOOR LICENSE GARNISH

•

CHROME SIDE PROTECTION MOULDING

•

POWERED BACK DOOR

•

الباب الخلفي كهربائي

)BA( ) ونظام الفرملة المساعدABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

SAFETY FEATURES
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) & BRAKE ASSIST (BA)

•

•

DUAL FRONT AIRBAGS

•

•

AIRBAGS: (SIDES/CURTAIN)

•

•

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD)

•

•

REAR VIEW CAMERA*

•

•

FRONT & REAR PARKING SENSORS*

•

•

HILL-START ASSIST CONTROL (HAC)

•

•

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)

•

•

CRAWL CONTROL (CC)

•

•

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory

* تعمل بالتتابعLED مصابيح أمامية

منظفات للمصابيح األمامية
جناح على السقف

 إطار كرومي للوحة على الباب الخلفي،مقابض كرومية لألبواب
عوارض كرومية جانبية للحماية
مزايا األمان

وسائد هوائية أمامية مزدوجة

) ستائرية/وسائد هوائية (جانبية

)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
*كاميرا للرؤية الخلفية

*حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة

)HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات
)TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
)CC( نظام التحكم بالزحف

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  = القياسي:الرمز

TECHNICAL FEATURES

EXR

ENGINE

VXR

OUTPUT (HP/RPM)

362/5600

TORQUE (KG-M/RPM)

54.0/3200

TRANSMISSION
TYRE SIZE
DIMENSIONS (MM)

) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان

) دورة في الدقيقة/عزم المحرك (كغ – متر
الحركةناقل

8 AT

TERRAIN

نظام الدفع

4X4 FULL-TIME
285/60R18

285/50R20

L 5,095 x W 1,980 x H 1,930

L 5,170 x W 1,980 x H 1,930

FUEL TANK CAPACITY (LITRES)
SEATING CAPACITY

DUAL ZONE + REAR COOLER

) لتر/كفاءة استهالك الوقود (كم
FOUR ZONE

OPTITRON SPEEDOMETER WITH 4.2" COLOUR TFT DISPLAY

•

•

CRUISE CONTROL

•

DYNAMIC RADAR

LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL

•

•

WOOD GRAIN INTERIOR PACKAGE
SEAT FABRIC
DRIVER POWER SEAT

•

•

MOQUETTE

LEATHER

•

• & MEMORY

PASSENGER POWER SEAT

•

WIRELESS CHARGER

•

POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING COLUMN
REMOTE ENGINE STARTER

•& MEMORY
•

•*(APP)

MULTI-STAGE VENTILATED FRONT SEATS

•

LED INTERIOR ROOF LIGHTS*, DOOR TRIM LIGHTS*

•

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM
AUDIO (DVD/USB/AUX/BLUETOOTH)

7"

9" JBL

NUMBER OF SPEAKERS

6

14 JBL

NAVIGATION

•

10.1" REAR SEAT ENTERTAINMENT*

•

EXTERIOR
18"

NEW 20"

SUNROOF

•

•

INTEGRATED ROOF RAILS*

•

•

DOOR MIRRORS - POWERED/RETRACTABLE/ REVERSE AUTO TILT

•

• + MEMORY

LED HEADLIGHTS WITH DRLS & LED FRONT FOG LAMPS

•

•

ALLOY WHEELS

MANUAL HEADLIGHT LEVELLING

•

AUTO

FRONT GRILLE

•

• (GTS DESIGN)

FRONT & REAR BUMPER SPOILERS

• (GTS DESIGN)

LED FRONT SEQUENTIAL LIGHTS*

•

HEADLIGHT CLEANERS

•

ROOF SPOILER

)األبعاد (ملم

عدد المقاعد

8
8.2

INTERIOR
AUTO AIR CONDITIONER

مقاس اإلطارات
)سعة خزان الوقود (لتر

138

FUEL EFFICIENCY (KM/L)

•* (LED)

POWERED BACK DOOR

•

UNDERBODY LIGHTS*, CHROME EXHAUST TIP*

•

SAFETY
REAR VIEW CAMERA

•*

BGM

AIRBAGS: (DUAL/ SIDE/CURTAIN/KNEE)

•

•

المزايا الداخلية

مكيف هواء أتوماتيكي
 بوصة4.2  قياسTFT عداد أ وبتيترون للسرعة مع شاشة ملونة
مثبت سرعة

مقود مزين بالخشب والجلد

باقة من التزيينات الخشبية الداخلية

نوعية قماش المقعد

مقعد كهربائي للسائق

>070< أبيض لؤلؤي بلمعة كريستالية

>1F7< فضي المع

White Pearl Crystal Shine <070>

Silver Metallic <1F7>

مقعد كهربائي للراكب
شاحن السلكي

عمود المقود كهربائي قابل لإلمالة ومتداخل
تشغيل المحرك عن بعد

مقاعد أمامية متعددة األوضاع مع نظام تهوية

* أضواء تزيينية على األبواب,* في سقف المقصورةLED أضواء

النظام الصوتي والترفيهي

) بلوتوث/ مخرج صوتي إضافي/USB  مقبس/DVD نظام صوتي (مشغل

عدد المكبرات الصوتية
نظام مالحة

* بوصة للمقعد الخلفي10,1 نظام ترفيهي
المزايا الخارجية

قياس عجالت األلمنيوم
فتحة سقف

*سكك مدمجة للتحميل على السقف

 مع خاصية اإلمالة عند القيادة للخلف/ قابلة للطي/مرايا األبواب كهربائية

>1G3< رمادي المع

>218< أسود ميكا أتيتيود

Gray Metallic <1G3>

Attitude Black Mica <218>

LED ) ومصابيح ضباب أماميةDRLS(  مع مصابيح نهاريةLED مصابيح أمامية

تعديل يدوي لمستوى المصابيح األمامية
شبك أمامي

جناح على المصد األمامي والخلفي
* تعمل بالتتابعLED مصابيح أمامية

منظفات للمصابيح األمامية
جناح على السقف

باب خلفي كهربائي

* غطاء كرومي لفتحة العادم,*مصابيح تحت الهيكل
مزايا األمان

كاميرا للرؤية الخلفية

 على مستوى الركبة/ ستائرية/ جانبية/وسائد هوائية مزدوجة

)AHB( نظام الضوء العالي األتوماتيكي

AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)

•

MULTI TERRAIN SELECT (MTS)

•

MULTI TERRAIN MONITOR WITH 4 CAMERAS

•

 كاميرات4 شاشة لعرض أنماط التضاريس المتعددة مع

ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSIONS SYSTEM (AVS) &
ACTIVE HEIGHT CONTROL SUSPENSION (AHC)

•

)AHC( ) ونظام تعليق مع تحكم فعال باالرتفاعAVS( للتكيف والتغيير
نظام تعليق قابل
ّ

PRE-COLLISION SYSTEM (PCS) & LANE DEPARTURE ALERT (LDA)

•

)LDA( ) ونظام التنبيه عند الخروج عن المسارPCS( نظام األمان قبل التصادم

BLIND SPOT DETECTION (BSD) & REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA)

•

PERFORMANCE DAMPER

•

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory

Exterior colours األلــوان الـخــارجـيــة

المزايا التقنية

المحرك

5.7L, 8 CYLINDER (V8)

)MTS( خاصية اختيار أنماط التضاريس

)RCTA( ) ونظام التحذير عند الرجوع للخلفBSD( كشف الزوايا غير المرئية
مثبت لالهتزازات
ّ

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  = القياسي:الرمز

Moquette

(EXR)

مـــوكـــيــت

Kogane Light

(GXR GT)

Beige

(GXR GT)

بـــيــــج

Premium Leather (GTS) جلد ممتاز

