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انـطـلـق بـقـوة وثـقـة أكـبـر
Go Farther Together with Great Confidence

HIGHLANDER’s driving experience is designed to offer you ultimate
confidence, rock-solid usability and outstanding performance.
Sophisticated and incredibly stylish, HIGHLANDER delivers a smooth ride
with uncompromising levels of comfort and security.

 ستأسر هذه.تم تصميم سيارة هايالندر لتنطلق بها بثقة تامة مع أداء قوي ال مثيل له
. ناهيك عن أعلى مستويات الراحة واألمان،السيارة قلبك برحابتها وقيادتها وإطاللتها األنيقة

حيز األمتعة
ّ

(1) Interior illumination
(2) Front powered seats with
driver memory seats
(3) Leather seats
(4) Wood trim
(5) Spacious 3rd row seating

إضاءة داخلية
مقـاعـد أماميـة كهربائيـة مع
ميزة الذاكرة لمقعد السائق
مقاعد جلدية
مزينة بالخشب
مزود بمقاعد واسعة
صف ثالث
ّ

حيز األمتعة بمساحة رحبة قادرة على تخزين
ّ يتمتع
 يمكنك طي مقاعد.األمتعة الثقيلة للسفر الطويل
.الصف الثاني والثالث لزيادة المساحة

	)1(
	)2(

(1)
(2)
(3)
(4)

Apple Carplay & Android auto
8” Infotainment Screen
Navigation
Steering mounted controls for
ease of access while driving
(5) 7” Multi Information
Speedometer Display
(6) Electric Parking Brake with hold
(7) Tri-zone auto air conditioning

Luggage Room

The large luggage room is capable of
storing heavy loads for long-term travel.
Fold the second- and third-row seats to
maximize the space.

	)3(
	)4(
	)5(

راحة ال حدود لها
في كامل المقصورة

، تمام ًا كما لو كنت تسترخي في دفء المنزل،اختبر رفاهية وراحة بال ال نظير لهما
.األمر الذي يصب في صميم مهمة هايالندر لتحقيق ذلك والمزيد لجميع ركاب السيارة

Boundless Comfort is
Equally Shared
Experience unlimited comfort and peace-of-mind, just as if you were relaxing at home.
To achieve this for all vehicle occupants is HIGHLANDER’s mission.

السقف البانورامي
.يعزز السقف البانورامي ذات فتحة زجاجية كبيرة الشعور باالنشراح والراحة المطلقة لجميع الركاب

Panoramic Roof

A panoramic roof with a large glass opening enhances a sense of openness and comfort
for all occupants.

منافذ الطاقة

صندوق الكونسول

شاشة عرض رأسية

مقاعد بنظام تهوية

تكون منافذ الطاقة المتعددة لألجهزة المحمولة
.المختلفة رهن إشارتك وفي متناول يديك

يمكن تخزين الغطاء والصينية الداخلية المنزلقة في
ّ  مما،صندوق الكونسول
.يعزز الشعور بالراحة بشكل أكبر

تتيح الشاشة الكبيرة الموجودة في الزجاج األمامي أمام
السائق إمكانية التحقق بسهولة من المعلومات الالزمة
.للقيادة

يعمل نظام التهوية على تقليل شدة الحرارة والشعور
بلزوجة الجو الذي ينتابك عند الجلوس على المقاعد الجلدية
.ليعزز إحساسك بالراحة

Power Outlets

Multiple power outlets for various mobile
devices are located within easy reach.

Console Box

The lid and inner tray slide and can be stored
in the console box, substantially enhancing
convenience.

Head-up Display

A large head-up display on the windshield
glass lets the driver easily check information
necessary for driving.

Ventilated Seats

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

Android Auto  وApple Carplay نظاما
 بوصة8 نظام المعلومات الترفيهي مع شاشة
نظام مالحة
مفاتيح مثبتة على المقود للوصول
إليها بسهولة أثناء القيادة
 بوصة7 عداد للسرعة
) مع ميزة التثبيتEPB( فرامل كهربائية لركن السيارة
نظام تكييف هوائي أوتوماتيكي لثالث مناطق
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Enjoy Your Getaway
with Peace of Mind

اسـتـمـتـع بـرحـلـتـك
مـع راحـة بـال قـصــوى

Aboard the HIGHLANDER, all occupants can look forward
to long drives with peace of mind — from beginning to end.

يمكن لجميع الركاب على متن مركبة هايالندر المذهلة التطلع إلى
.رحالت طويلة تتسم براحة البال وبالرضا — من البداية حتى النهاية

A host of advanced safety features achieves a level of
performance that keeps travellers smiling all the way.

تحقق مجموعة من ميزات األمان المتقدمة مستوى
.من األداء يحافظ متعة المسافرين طوال الطريق

حــصــان
240
HORSEPOWER

وحدة خلفية للقيادة
REAR UNIT DRIVE
التحذير عند الرجوع للخلف

نظام مراقبة البقعة غير المرئية

يساعد نظام التحذير عند الرجوع للخلف على رصد اقتراب المركبات
.في األماكن التي يصعب رؤيتها خلف المركبة عند الرجوع إلى الخلف

عند رصد مركبة في المنطقة العمياء للمرآة الخارجية أثناء تغيير
المسار يقوم نظام مراقبة البقعة غير المرئية بتشغيل مؤشر
.المرآة لتنبيه السائق

REAR CROSS TRAFFIC ALERT
The RCTA detects approaching vehicles in hard-tosee areas behind the vehicle when backing up.

TOYOTA SAFETY SENSE

HIGHLANDER adopts the innovative integrated active safety
features known as Toyota Safety SenseTM to provide multi-faceted
support for the driver’s and passengers’ safety.

PRE-COLLISION SYSTEM

Detects vehicles (day and night) on the road ahead by using millimeter-wave radar
and monocular camera sensors. When the system determines that the possibility of
a frontal collision with an object is high, a warning operates to urge the driver to take
evasive action and the potential brake pressure is increased to help the driver avoid a
collision. If the system determines that the possibility of a frontal collision with an object
is extremely high, the brakes are automatically applied to help avoid a collision or reduce
the impact of a collision.

DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL
DRCC is equipped with millimeter-wave radar and monocular camera sensors to detect
vehicles ahead, and assists following while maintaining a speed-dependent distance to
the vehicle in front. When the vehicle in front is stopped, the system keeps your vehicle
stopped. When the vehicle ahead moves off, you must resume driver operations to move
off and re-start following (with Full Speed Range Following function).

AUTOMATIC HIGH BEAM
Detects the lights of vehicles ahead and automatically
adjusts the headlamps to low or high beam.

 الجديدTOYOTA SAFETY SENSE نظام

تتبنى مركبات هايالندر ميزات السالمة النشطة والمبتكرة المتكاملة
 لتوفير دعم متعددToyota Safety SenseTM والمعروفة باسم
.األوجه لسالمة كل من السائق والركاب

الـبـطـاريـة
BATTERY

BLIND SPOT MONITOR
A vehicle in the outer mirror’s blind spot during
lane-changing turns the BSM’s mirror indicator
on to alert the driver.

نظام ما قبل التصادم
يرصد هذا النظام المركبات الموجودة في األمام (أثناء النهار والليل) بواسطة مستشعرات الرادار ذي
 عندما يرصد هذا النظام احتمال حدوث تصادم مع أحد.الموجات المللمترية والكاميرا أحادية العينية
األجسام األمامية فهو يقوم بتنبيه السائق للتصرف بسرعة ويفعل مؤازرة الفرامل لمساعدة السائق
 فيقوم النظام بتفعيل الفرامل، وفي حال كان احتمال وقوع تصادم عالي للغاية.على تجنب التصادم
.تلقائي ًا ما قبل التصادم للمساعدة على تجنّ ب حدوث تصادم أو تخفيف قوة الصدمة

 لتر2.5 سيارة هجينة كهربائية بمحرك سعة
Engine 2.5 L Hybrid Electric Vehicle

نظام الدفع الرباعي الكهربائي القوي والمطور حديث ًا

مثبت السرعة الراداري الديناميكي
يقوم مثبت السرعة الراداري الديناميكي برصد المركبات أمام السيارة باستخدام رادار الموجات
.الملليمترية والكاميرا األحادية كما يساعد في المحافظة على مسافة آمنة مع المركبة التي في األمام
 وعندما تعاود. يضمن لك توقف المركبة عن السير،عندما تقوم المركبة التي في األمام بالتوقف
 يتوجّ ب عليك المباشرة بعملية تشغيل السيارة للتحرك والسير (مع نظام،المركبة التي في األمام التحرك
.)التحكم الكلي بالسرعة

DRIVE-START CONTROL
Prevents sudden starts and acceleration when
changing gears, helping to minimize possible damage.

نظام التحكم ببدء الدفع
يمنع نظام التحكم ببدء الدفع البدء والتسارع والمفاجئ عند تغيير
. مما يساعد على تقليل الضرر المحتمل،التعشيق

األضواء األتوماتيكية العالية
تقوم األضواء األتوماتيكية العالية برصد أضواء المركبات التي تسير أمامك وتقوم بتعديل المصابيح
.تلقائيا إلى الضوء العالي أو المنخفض لتحسين الرؤية
األمامية
ً

أداء
 — نظام الدفع الرباعي المساعد لمحرك تويوتا والذي يعطي المركبات الهجينةE-Four تتوفر مركبة هايالندر الهجينة الكهربائية بنظام
ً
، ويقوم النظام كذلك بتعزيز العزم الخلفي للعجالت عبر المحركات الكهربائية.استثنائي ًا أثناء القيادة مع كفاءة ممتازة في استهالك الوقود
ً
ً
.جديدا في عالم المركبات التي تعمل بالنظام الهجين تتالءم مع مركبات هايالندر الجديدة
عدا
ُمما يحقق ب
NEWLY DEVELOPED POWERFUL E-FOUR
The HIGHLANDER Hybrid is available with E-Four — Toyota’s motor-assisted four-wheel drive system that
simultaneously achieves exceptional driving performance and fuel efficiency for hybrid vehicles. The system
produces powerful rear-wheel torque via electric motors, which helps achieve a new dimension in hybrid driving
suitable for the HIGHLANDER.

مفاتيح التحكم
LANE DEPARTURE ALERT
The system warns the driver with a buzzer and alert lamp when the car
begins to leave its lane without turn signal activation from the driver.
The system can also activate steering assist to correct steering inputs
and prevent the vehicle from leaving its lane.

بالجر بكبح العجلة الدوارة بحرية ويوزع
يقوم مفتاح التحكم
ّ
 مما يساعد،عزم الدوران األمثل على العجلة المؤرضة
.المركبة على تخطي العثرات على األسطح الصعبة بسالسة
يسمح لك مفتاح تحديد وضع القيادة بتحديد وضع القيادة
.لمالءمة ظروف الطريق أو حتى مزاجك

نظام التنبيه عند الخروج عن المسار
يقوم نظام التنبيه بتحذير السائق بإصدار صافرة وضوء تحذيري حالما تبدأ المركبة بالخروج
 يمكن للنظام أيض ًا تنشيط مساعد.عن خط المسار دون استخدام السائق إلشارات االنعطاف
.التوجيه لتصحيح إدخاالت التوجيه ومنع المركبة من مغادرة مسارها

CONTROL SWITCHES
LANE TRACE ASSIST
This system allows your Toyota vehicle to gain the ability to recognize
lane markers on the road and deliver steering assistance to make sure the
vehicle stays between them. Even if those markers are blocked by a car
in front of you, the system will follow that vehicle, recognizing where the
lines should be and continue to assist you with steering.

نظام المساعدة للمحافظة على المسار
للتعرف على خطوط المسارات على الطريق
يمنح هذا النظام سيارتك تويوتا القدرة
ّ
.ويساعدك على التحكم في نظام التوجيه للتأ ّكد من أن سيارتك ستبقى بين هذه الخطوط
 فسيقوم النظام باتباع هذه السيارة،حتى لو قامت سيارة أمامك بحجب هذه الخطوط
.والتعرف على مكان هذه الخطوط وبالتالي مساعدتك على التحكم في نظام التوجيه
ّ

SRS AIRBAGS
Available are driver and front-seat passenger airbags,
a driver knee airbag, front side airbags and curtainshield airbags for all three rows.

SRS الوسائد الهوائية
يضم نظام الحماية من التصادم وسائد هوائية لكل من السائق
 باإلضافة إلى وسائد هوائية على مستوى الركبة،والراكب األمامي
للسائق والراكب األمامي ووسائد هوائية جانبية وستارية واقية
.في جميع صفوف المقاعد

The Trail Mode Switch applies brakes to the freely
rotating wheel and distributes optimal torque to
the grounded wheel, helping the vehicle smoothly
escape from getting stuck on challenging
surfaces. The Drive Mode Select Switch allows
you to select a driving mode to match driving
conditions or your mood.

توفير المزيد من الطاقة على جميع أنواع الطرق

ّ  وال شك في أن النظام الهجين. تضمن لك مركبة هايالندر حصولك على تجربة قيادة هادئة ومتواصلة،مهما كانت ظروف القيادة
.SUV يعزز األداء الجدير بسيارة

امتيازات ال تقاوم ستسعد قلبك وسيارتك
The unbeatable advantages that will make you and your Toyota happy
Benefit from the Toyota Care Service Contract only at the time
of purchase and take advantage of the following:
•
•
•
•

Save up to 70%
Protection against inflation
4-year or 80,000 km plan*
Totally transferable when you sell your car

* Whichever comes first

Power to Spare, No Matter What Comes Your Way

يمكنك الحصول على عقد صيانة عناية تويوتا في وقت الشراء فقط واالستفادة
:من المزايا التالية
%70 التوفير حتى
الحماية من زيادة تكاليف الصيانة
* كم80,000  سنوات أو4 عقد صيانة لمدة
قابلية تحويل العقد كلي ًا عند بيع السيارة

•
•
•
•
ً* أيهما يأتي أوال

...صيانة سيارتك لدى الفطيم تويوتا ستضفي عليك راحة البال وتمنحك أيض ًا
Servicing your car with Al-Futtaim Toyota not only gives you peace of mind but also…
Experts Knowledge

Nobody knows your Toyota better than our trained Toyotacertified technicians.

Manufacturer Quality

When you put your car into the hands of our Toyota-certified technicians,
you can be sure we’ll only service your car with Toyota Genuine Parts.

Warranty

Secure your Toyota warranty when you choose to get your servicing
done by us.

Flexibility and Convenience

Wherever you are, we are near you. Service your Toyota at any
of our 12 state-of-the-art service centres across the UAE.

Higher Resale Value

A full-service and maintenance history with Al-Futtaim Toyota will
increase the resale value of your car.

خبرة المختصين

.من يعرف تويوتا خير من فنيي تويوتا المعتمدين والخبراء

جودة الشركة المصنعة

عندما تضع سيارتك بين يدي فنيي تويوتا المعتمدين ستضمن استخدام
.قطع غيار تويوتا األصلية فقط

الضمان

.حافظ على ضمان تويوتا عند اختيارك إجراء الصيانة لدينا

المرونة والراحة

 قم بصيانة سيارتك تويوتا.نحن بجانبك أينما كنت
.في أي من مراكزنا اإلثني عشر الحديثة حول اإلمارات

قيمة أعلى عند إعادة البيع

.سجل كامل للصيانة من الفطيم تويوتا سيعزز من قيمة سيارتك عند إعادة بيعها

Whatever the driving conditions, HIGHLANDER assures you of an uninterrupted drive. Its hybrid technology draws out the performance worthy of an SUV.

مـسـتـلـزمـات

Accessories
بطانة أرضية للحمولة مناسبة لجميع األحوال الجوية

بطانة أرضية مناسبة لجميع األحوال الجوية

All Weather Floor Liner

All Weather Cargo Liner

ضاغط هواء محمول /نظام لنفخ اإلطارات

Portable Air Compressor / Tyre Inflator

مشبك سحب

Tow Hitch

لوح القدم

Running Board

قضبان متقاطعة لرف سقف السيارة

Roof Cross Bars

واقي المصد الخلفي

Rear Bumper Applique

نظام ترفيهي للمقعد الخلفي

Rear Seat Entertainment

المــواصــفــات

Specifications
TECHNICAL FEATURES

GXR

VXR

ENGINE

المزايا التقنية
المحرك

2.5L HYBRID

•

مثبت السرعة الراداري الديناميكي

LANE TRACE ASSIST (LTA)

•

•

)LTA( نظام المساعدة للمحافظة على المسار

نمط التضاريس

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

•

•

)LDA( ) ونظام تحذيري عند تغيير المسارPCS( نظام األمان قبل التصادم

مقاس اإلطارات

AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)

•

•

)AHB( نظام الضوء العالي األتوماتيكي

REAR VIEW CAMERA

•

نظام الرؤية البانورامية

*

•

حساسات خلفية لركن السيارة
 للضبلبLED مصابيح أمامية وخلفية

ECVT

ناقل الحركة

DIMENSIONS (MM)

235/55 R20

FUEL TANK CAPACITY

65 LITRES

GROSS WEIGHT (KG)

2,950

NUMBER OF DOORS

5

SEATING CAPACITY

7

FUEL EFFICIENCY

)األبعاد (ملم

L4,950 × W1,930 × H1,730

سعة خزان الوقود
)الوزن اإلجمالي (كغ
عدد األبواب
عدد المقاعد

20 (KM/ L)

19.3 (KM/ L)

الكفاءة في استهالك الوقود
المزايا الداخلية

INTERIOR FEATURES
AIR CONDITIONING

نظام التكييف الهوائي

TRI-ZONE AUTOMATIC

POWER STEERING & POWER WINDOWS (ALL AUTO)

•

•

ً
)كهربائيا ونوافذ كهربائية (أوتوماتيكي
نظام توجيه المقود

PUSH START BUTTON

•

•

زر تشغيل المحرك

ELECTRIC PARKING BRAKE (EPB) W/BRAKE HOLD

•

•

) مع تثبيت الفراملEPB( فرامل كهربائية لركن السيارة

DRIVING MODES: EV/ECO/SPORT/NORMAL

•

•

 العادية/ الرياضية/ االقتصادية/وضعية القيادة الكهربائية

FABRIC

LEATHER

•

• + MEMORY FUNCTION

4.2"

7"

شاشة متعددة المعلومات

•

•

غطاء لمساحة التحميل

SEAT MATERIAL
DRIVER POWER SEAT
MULTI-INFORMATION DISPLAY (MID)
TONNEAU COVER

المادة المصنوعة منها المقاعد
مقعد كهربائي للسائق

SEAT AIR CONDITIONER (DRIVER/ PASSENGER)

•

)مكيف هواء للمقعد (للسائق والراكب
ّ

HEAD-UP DISPLAY

•

شاشة على مستوى الرأس

LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL

•

مقود مزين بالجلد

SUN SHADES

•

ستائر للشمس

النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM
AUDIO: (APPLE CARPLAY/ ANDROID AUTO/AM/ FM/ CD/ AUX/ USB/
BLUETOOTH)

REAR PARKING SENSORS
LED FRONT FOG LAMPS & REAR FOG LAMPS

•

•

DRIVE-START CONTROL

•

•

نظام التحكم إلقالع السيارة

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)

•

•

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

ANTI-THEFT SYSTEM WITH IMMOBILIZER

•

•

نظام مانع للسرقة مع إبطال الحركة

FRONT PARKING SENSORS

•

حساسات أمامية لركن السيارة

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

•

)RCTA( ) ونظام التحذير عند الرجوع للخلفBSD( نظام مراقبة الزوايا غير المرئية

8" NAVIGATION

NUMBER OF SPEAKERS

6

6

عدد المكبرات الصوتية

STEERING WHEEL CONTROLS: (AUDIO/ TELEPHONE/TSS/MID)

•

•

 الشاشة متعددة المعلومات/TSS نظام/ الهاتف/أزرار على المقود للتحكم بالصوت

DOOR MIRRORS: (POWERED/ AUTO RETRACTABLE)

•

•

SMART KEYLESS ENTRY

•

•

LED HEADLIGHTS WITH DRLS

•

• + LED PROJECTOR LIGHTS

18"

20"

األلــوان الـخــارجـيــة

Exterior colours

غطاء المقاعـد
Seat Material
Fabric

)1G3( أبيض لؤلؤي بلمعة كريستالية
White Pearl Crystal Shine (070)

القماش

)218( أسود أتيتيود ميكا
Attitude Black Mica (218)

Gray
)8X8( أزرق غامق ميكا
Dark Blue Mica (8X8)

المزايا الخارجية

EXTERIOR FEATURES

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  = القياسي:الرمز

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory

/AM /FM  راديو/ANDROID AUTO  نظام/APPLE CARPLAY  (نظام:نظام صوتي
) بلوتوث/USB  مقبس/ مخرج صوتي إضافي/CD مشغل

8" DISPLAY AUDIO

ALLOY WHEELS

PANAROMIC VIEW MONITOR

7

 على مستوى ركبة السائق/ ستارية/ جانبية/ (أمامية مزدوجة:وسائد هوائية

•

TRANSMISSION
235/ 65 R18

مزايا األمان

VXR

7

)قوة المحرك (حصان

TYRE SIZE

GXR

AIRBAGS: (DUAL FRONT/ SIDES/ CURTAIN/ DRIVER KNEE)

240
ALL WHEEL DRIVE

SAFETY FEATURES
DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL

OUTPUT (HP)
TERRAIN

المــواصــفــات

Specifications

Leather

اللون الرمادي

الــجــلــد

) قابلة للطي بشكل أوتوماتيكي/ (كهربائية:مرايا األبواب
دخول ذكي بدون مفتاح
)DRLS(  مع مصابيح نهاريةLED مصابيح أمامية
قياس عجالت األلمنيوم
سكك للتحميل على السقف

ROOF RAILS

•

POWERED BACK DOOR

•

باب خلفي كهربائي

PANORAMIC SUNROOF

•

فتحة سقف بانورامية

)1K5( بريشوس غالينا
Precious Galena (1K5)

)1G3( رمادي معدني
Gray Metallic (1G3)
Beige

Please note: All information presented herein is based on data available at the
time of creation (June 2020), and is subject to change without prior notice.

يـرجى مـالحـظـة أن جـمـيـع الـمـعـلـومـات الـواردة هـنـا تعتمـد على البيـانـات المتـوفـرة
.) وتـخـضـع للتغيير دون إشعـار مسبـق2020 وقـت إعـداد المستنـد (يونيو

لون البيج

