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UNBREAKABLE
ما يحدك شيء



Sophisticated and sporty, the design builds 
anticipation of confident and exhilarating driving.

 تصميم متطّور رياضي. تصميم عملي وأنيق،
يمنحكم ثقة التحّكم ومتعة القيادة 

* The mechanical key is built into the Electronic Key. Electronic Key caution: Radio waves may affect 
electric medical devices. Individuals with devices including cardiac pacemaker implants should keep 
them from coming close to the Smart Entry & Start System antennas. The transmission of radio 
waves can be disabled. Please inquire at your local dealer for details. 
Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

* المفتاح الميكانيكي مدمج مع المفتاح اإللكتروني. تحذير حول المفتاح اإللكتروني: قد نؤثر الموجات الالسلكية على األجهزة 
الطبية اإللكترونية. لذلك، ينبغي على األشخاص الذين أجريت لهم عمليات زراعة منظمات ضربات القلب االبتعاد عن هوائيات 

نظامي الدخول والتشغيل الذكيين. علًما أنه يمكنك إيقاف إرسال األمواج الالسلكية. يرجى سؤال الوكيل المحلي عن التفاصيل.

مالحظة: يرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي بخصوص التفاصيل حول مدى توّفر التجهيزات والخصائص.

العدادات المشتركة: تسهل قراءة العدادات وتتميز بشاشة عرض معلومات متعددة TFT )شريط ترانزستوري رقيق( ملّونة 
مقاس 4.2 بوصة تزّود السائق بنظرة سريعة عن المعلومات الحيوية الخاصة بالسيارة. ويوجد مؤشر قيادة اقتصادية لدعم 

القيادة االقتصادية. 

النظام الصوتي: تتيح شاشة العرض الكبيرة قياس 8 بوصة 
إمكانية الشغيل اللمسي. ويسمح لك منفذ USB/ القابس 

الصغير االستمتاع بالموسيقى من مشغل موسيقى محمول 
عبر مكبرات صوت السيارة. كما تتوفر هذه السيارة بنظامي

 .Android Auto و Apple CarPlay

المفاتيح الموجودة على المقود: يعمل المفتاح ذي 4 
اتجاهات المدمج في عجلة القيادة على ضبط شاشة  عرض 

المعلومات المتعددة من بين وظائف أخرى.

Combination meters: The easy-to-read meters and a 4.2-inch color TFT (Thin Film Transistor) multi-
information display provide the driver with vital vehicle information at a glance. An Eco Driving Indicator 
supports eco driving.

Audio system: The large 8” display enables touch 
operation. The USB/mini-jack enables a portable 
music player to be enjoyed over the vehicle’s speakers. 
Perform in-car tasks with Apply CarPlay and Android 
Auto.

Steering wheel switches: The 4-direction switch 
integrated in the steering wheel makes it easy to 
adjust the multi-information display among other 
functions.

الدخول الذكي ونظام التشغيل: أثناء حمل المفتاح اإللكتروني، 
يمكنك قفل أو فتح جميع األبواب تشغيل المحرك وإيقاف 

تشغيله.*

Smart Entry & Start System: When carrying the 
Electronic Key, you can lock/unlock the doors and 
start/stop the engine.*



Spacious and inviting, the refined comfort and  
smart functionality of the cabin enrich the  
quality of life of all occupants.

 مقصورة مريحة ورحبة. تصميم متطور للمقصورة الواسعة،
ووظائف عملية ذكية لمزيد من الراحة والمتعة لجميع الركاب. 

Assist grips: Strategically positioned assist grips 
make getting in and out of the spacious cabin easy.

Rear seats: The 60/40 split seat cushions tip up 
to accommodate a range of passenger and load 
combinations, and access to two storage spaces 
under the seats for valuables and small items. The 
wide center armrest has two integrated cupholders.

Air conditioner: Combines powerful performance 
with energy-efficient operation. Independent vents 
in the rear seats contribute to the comfort of all 
occupants.

Upper box: This convenient box features 
integrated air conditioning vents to keep drinks 
stored inside cool or warm.

صندوق علوي: يتضمن هذه الصندوق فتحات تكييف 
 هواء مدمجة للمحافظة على المشروبات بداخله باردة

أو دافئة.

مقابض المسك: متمركزة في مكان مثالي تسهل عملية النزول 
والصعود من السيارة.

المقاعد الخلفية: يمكن طي حشيات المقاعد المقسمة 
بنسبة 60 إلى 40 لألعلى لتوفير حّيز لتشكيالت مختلفة من الركاب 

والحموالت، وإمكانية الوصول إلى مساحتي تخزين تحت المقاعد 
لألغراض الثمينة  والصغيرة. ويتضمن مسند الدراع الوسطي 

العريض حاملين لألكواب.

مكّيف الهواء: يجمع بين األداء القوي والتشغيل المقتصد 
في استهالك الطاقة. وتسهم المنافذ المستقلة في المقاعد 

الخلفية في تحقيق الراحة لجميع المتواجدين في السيارة. 

Front cupholders: Can also be used for storing small 
items.

صندوق علوي: يتضمن هذه الصندوق فتحات تكييف هواء 
مدمجة للمحافظة على المشروبات بداخله باردة أو دافئة.



DECK INSIDE (mm)

1575

1555

480

Double Cab

Double the fun. Dramatically expand  
your limits for sport and pleasure.

ضاعف متعتك. وّسع حدودك بشكل 
أكبر لقيادة رياضية وممتعة.

4WD

DOUBLE CABالمقصورة المزدوجة

Leap a step ahead.
 Inject a bold presence into everything you do.

تقّدم خطوة لألمام.
أضف بعض التغييرات الجريئة على كل ما تقوم به.    



Tackle the rough, relish the smooth.
 Powerful performance generates an exciting advantage.

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

تغّلب على الطرق الوعرة، واستمتع بالطرق السلسة.
أداء قوي يعطي تمّيزًا مثيرًا.  

مالحظة: يرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي بخصوص التفاصيل حول مدى توّفر التجهيزات والخصائص. 

6 Super ECT (Electronic Controlled 
Transmission): A super intelligent 
6-speed automatic transmission produces 
outstanding driving performance and 
fuel efficiency. In addition, the drive mode 
switch allows the driver to select between 
Eco or Power Mode  to suit the driving 
conditions.

ناقل الحركة Super ECT 6 )ناقل حركة إلكتروني 
التحكم(: ناقل حركة أتوماتيكي ذات 6 سرعات فائق 
الذكاء يعطي أداء قيادة وكفاءة استهالك وقود 

مميزين. يضاف إلى ذلك أن مفتاح وضع القيادة يتيح 
للسائق إمكانية االختيار بين الوضع االقتصادي ووضع 

القدرة حسبما يالئم ظروف القيادة. 

1GR-FE

4.0-litre Gasoline
235HP/5200rpm
38.3KG-M/3800rpm

محرك بنزين سعة 4.0 لتًرا
235 حصان / 5200 د.د.

38.3 كغ – متر/ 3800 د.د.



The toughness to tackle 
any task. Challenge all 
terrains with a new level 
of durability and driving 
comfort.

قوة لمواجهة أي مهمة. اقهر 
كافة أنواع األسطح بمستوى 
جديد من قدرة التحمل وراحة 

القيادة. 

High-tensile steel sheeting: 
Contributes to the light body weight. 
Reinforcements to the joint structure, 
including the extensive use of spot 
welding, also enhance body rigidity.

ألواح صلب شديدة الشد: تمنح صالبة ووزن 
خفيف. التعديالت المدخلة على الهيكل والتي 

تتضمن االستخدام الكثيف للتلحيم النقطي، تزود 
السيارة بالمزيد من الصالبة.  

Anti-corrosion steel sheeting: 
The extensive use of anti-corrosion 
steel sheeting for the body and deck 
contributes to long-lasting durability 
and strength, even in harsh conditions.

ألواح صلب مقاومة للصدأ: يسهم االستخدام 
المكثف أللواح الصلب المضادة للصدأ ككسوة 

لهيكل السيارة وسطحها في زيادة متانتها 
وقوتها، مهما كانت الظروف قاسية. 

Noise-absorbing, noise-insulating 
and vibration-damping materials: 
The strategic placement of these 
materials, including the floor and engine 
compartment, contributes to the quiet 
ride.

مواد امتصاص وعزل الصوت واالهتزاز: 
يسهم موضع هذه المواد االستراتيجي، 

الموجودة في أرضية السيارة وحجرة المحرك، 
في توقير رحلة ركوب هادئة.

Hill-start Assist Control: Helps to prevent the vehicle 
from rolling backward when starting on a steep or 
slippery incline.*

 منظم المساعدة على بدء الحركة على التالل: يساعد على 
منع تحّرك السيارة للخلف عند بدء الحركة على مرتفع حاد االنحناء 

أو زلق.*

Part-time transfer: 
Highlighting driver-
friendly operation, you 
can switch between 
2WD and 4WD by 
simply turning the dial 
switch, even while 
moving.

تحويل مؤقت لنظام الدفع: 
تشغيل يتمّيز بكونه مريًحا 

للسائق، إذ يمكنه التحويل بين 
وضع الدفع بعجلتين ووضع 

الدفع بالعجالت األربع 
)الدفع الرباعي( بمجرد إدارة 

المفتاح القرصي، حتى أثناء 
تحّرك السيارة. 



Comprehensive active and passive safety measures. 
Advanced safety technologies deepen peace of mind.

 تدابير شاملة لألمان النشط وغير النشط.
تقنيات أمان متطورة تعزز راحة البال. 

Clearance Sonar: A total of 6 sonars detects 
stationary object near the front and rear 
bumpers and alert the driver to take care.

حساسات السونار: مجموعة من 6 من الحساسات 
فوق الصوتية برصد األجسام القريبة من الجهة 

األمامية والمصدات الخلفية للسيارة وتنبه السائق.  

Trailer Sway Control: When towing a trailer, 
the system detects trailer sway and helps to 
suppress it by controlling braking and engine 
output.

التحكم في تمايل المقصورة: عند قطر مقطورة، 
يرصد النظام أي تمايل في المقطورة ويساعد على 

كبحه عن طريق التحكم في الفرملة وقدرة خرج المحّرك.

Drive-start Control: If an abnormal shift (R->D, D->R, 
N->R, P->D, P->R) is detected while accelerating, a 
warning is displayed in the meter display and engine 
output is reduced to limit the acceleration, helping to avoid 
a collision.

نظام التحكم ببدء الدفع )Drive-start Control(: إذا ما تم رصد 
 D أو ،D إلى R تبديل سرعات غير طبيعي أثناء التسارع )مثل النقل من
إلى R أو من N إلى R أو من P إلى D أو من P إلى R(، يظهر تحذير في 
الشاشة متعددة المعلومات ويتم خفض خرج قوة المحرك من أجل 

تجنب االنطالق المفاجئ وتفادي االصطدام.

Airbags: The Hilux Advenutre is equipped 
with SRS driver airbag, SRS front passenger 
airbag, SRS knee airbag (Driver’s seat).

*1 The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger’s 
seat. For a forward-facing CRS, it is recommended you use it in the rear seats. Please do not use accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side airbags from activating correctly, causing serious injury 
(Toyota genuine seat covers are specifically designed for models equipped with the SRS side airbags. To find out about availability in your area, please inquire at your local dealer). The photo shows all the SRS airbags activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield 
airbags only inflate on the side of the collision in an actual accident). For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner’s Manual carefully. *2 VSC: Vehicle Stability Control. Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

أكياس الهواء: سيارة هايلكس أدڤنشر مجهزة 
بكسي هوائي SRS للسائق وكيس هوائي SRS للراكب 
األمامي وكيس هوائي SRS للركبتين )مقعد السائق(.

*1 أكياس هواء SRS هي أنظمة تكميلية الستخدامها مع أحزمة المقاعد. يجب على السائق وجميع ركاب السيارة ارتداء أحزمة مقاعدهم بطريقة صحيحة طوال الوقت. ال تقم أبًدا بتركيب نظام CRS )نظام تقييد حركة الطفل( متجه للخلف على مقعد الراكب األمامي. وبالنسبة لنظلم تقييد حركة الطفل CRS المتّجه لألمام، يوصى باستخدامه في 
المقاعد الخلفية. يرجى عدم استعمال كماليات للمقاعد تغطي األجزاء التي يفترض في أكياس هواء SRS الجانبية أن تنفتح فيها. يمكن لمثل تلك الكماليات أن تحول دون تفعيل أكياس هواء SRS الجانبية بطريقة صحيحة، األمر الذي يتسبب في حدوث إصابات خطيرة )أغطية مقاعد Lexus األصلية مصممة خصيًصا للموديالت المجهزة بأكياس هواء 
SRS جانبية. لمعرفة مدى توفرها في منطقتك، يرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي(. الصورة تبّين جميع أكياس هواء SRS مفعّلة وذلك ألغراض التوضيح فقط )أكياس هواء SRS الجانبية والستائرية الواقية ال تنفتح إلى على الجانب الذي يتعّرض للتصادم في حالة وقوع حادث حقيقي(. لمعرفة التفاصيل حول هذه وغيرها من خصائص األمان 

 .)VSC( المهمة، تأكد من قراءة دليل المالك بعناية.  *2 التحكم باستقرار السيارة

VSC: Helps prevent front or rear wheel slip 
while cornering by reducing engine power 
and applying brake force to the wheels that 
require it.*2

VSC: يساعد على منع انزالق العجالت األمامية أو 
الخلفية أثناء دوران المنعطفات وذلك عن طريق خفض 

قدرة المحّرك واستخدام قدرة القرامل على العجالت 
التي تحتاج إليها. *2

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

 يمكنك الحصول على عقد صيانة عناية تويوتا في وقت الشراء فقط واالستفادة 
من المزايا التالية:

التوفير حتى %70  •
الحماية من زيادة تكاليف الصيانة  •

عقد صيانة لمدة 4 سنوات أو 80,000 كم*  •
قابلية تحويل العقد كليًا عند بيع السيارة  •

* أيهما يأتي أوالً

The unbeatable advantages that will make you and your Toyota happy
امتيازات ال تقاوم ستسعد قلبك وسيارتك

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

Experts Knowledge
Nobody knows your Toyota better than our trained Toyota- 
certified technicians.

خبرة المختصين
من يعرف تويوتا خير من فنيي تويوتا المعتمدين والخبراء.

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.

المرونة والراحة
 نحن بجانبك أينما كنت. قم بصيانة سيارتك تويوتا 

في أي من مراكزنا اإلثني عشر الحديثة حول اإلمارات.

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

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

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

الضمان
حافظ على ضمان تويوتا عند اختيارك إجراء الصيانة لدينا.

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.

جودة الشركة المصنعة
 عندما تضع سيارتك بين يدي فنيي تويوتا المعتمدين ستضمن استخدام 

قطع غيار تويوتا األصلية فقط.



Super White 2 (040)
أبيض ناصع )040(

EXTERIOR COLOURS األلـــــوان الـــخــــارجـــيـــــة

Silver ME (1D6)
)1D6( فضي المع

Crimson Spark Red ME (3T6)
)3T6( أحمر المع

األلـــــوان الــداخــــلـــيــــة
INTERIOR COLOURS

Black أسود

Fabric (High)
قماش )عالي(

Grey ME (1G3)
)1G3( رمادي المع

Emotional Red 2 (3U5)
)3U5( 2 أحمر عاطفي

Orange ME (4R8)
)4R8( برتقالي المع

Oxide Bronze ME (6X1)
)6X1( أكسيد برونزي المع

DK Blue MC (8X8)
)8X8( رأزرق داكن المع

White Pearl CS (070)
أبيض لؤلؤي بلمة كريستالية )070(

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

  SPECIFICATIONS
DOUBLE CAB المــــــواصـــــفــــــات

4WD

Transmission 6-speed automatic جهاز ناقل الحركة

DIMENSIONS & WEIGHT األبعاد واألوزان

Overall length (mm) 5325 الطول الكلي )مم(
Overall width (mm) 1855

Overall height (mm) 1815 االرتفاع الكلي )مم(
Wheelbase (mm) 3085 قاعدة العجالت )مم(
Tread Front/Rear (mm) 1540 المسافة بين العجالت   األمامية/ الخلفية )مم(

Deck inside: length x width x height  (mm) 1555 X 1575 X 480 الحوض الداخلي: الطول x العرض x االرتفاع 
)مم(

Gross vehicle weight (kg) 2870 وزن السيارة اإلجمالي )كغ(

CHASSIS الشاسيه

Suspension Front/Rear Double wishbone (Coil spring, with a stabilizer)/Leaf springs التعليق األمامي/الخلفي
Brakes Front/Rear Ventilated discs/Drums الفرامل األمامية/ الخلفية
Minimum turning radius (tyres) 6.3 أدنى نصف قطر الدوران )اإلطارات( متر
Fuel tank capacity (litres) 80 سعة خزان الوقود )لتر(
Tyres 265/60R18 اإلطارات

ENGINES 4.0-litre Gasoline (1GR-FE) المحركات

Type V6 Four Cam 24-valve النوع

Piston displacement (cc) 3956 إزاحة المكبس  )سم 2(

Max. Output (SAE net) HP/rpm 235/5200 الخرج األقصى )صافي SAE( حصان/د.د.

Max. Torque (SAE net) Kg-m/rpm 38.3/3800 أقصى عزم الدوران )صافي SAE( كغ متر/د.د.

Fuel System Electronic Fuel Injection نظام الوقود

Double Cab

1540mm

1855mm 5325mm

3085mm
1550mm

1815mm

Nebula Blue ME (8X2)
)8X2( أزرق سديمي المع


