2017 FORTUNER XTREME
TECHNICAL FEATURES
ENGINE
OUTPUT (HP/RPM)
TORQUE (KG-M/RPM)
TRANSMISSION
TERRAIN
TYRES SIZE
DIMENSIONS (MM)
FUEL TANK CAPACITY (L)

XTREME
4.0L, V6, 24 VALVE, DOHC, VVT-I (1GR-FE)

المزايا التقنية
المحرك

235/5200

مقاعد قماشية

38.3/3800

 دورة في الدقيقة/ كغ – متر:عزم المحرك

6-SPEED AUTOMATIC

ناقل الحركة

4x4 PART-TIME

سجادات أرضية

275/65R17

مقاس اإلطارات

L 4,795 X W 1,855 X H 1,835
80

)األبعاد (ملم
سعة خزان الوقود
)الوزن اإلجمالي (كغ

GROSS WEIGHT (KG)

2,650

NUMBER OF DOORS

5

عدد األبواب

SEATING CAPACITY

7

عدد المقاعد
المزايا الداخلية

INTERIOR FEATURES

قفال مركزي

CENTER DOOR LOCK

•

POWER STEERING

•

مقود آلي

POWER WINDOWS

•

نوافذ كهربائية

FLOOR MATS

•

سجادات أرضية

FABRIC SEATS

•

مقاعد قماشية

GLOVE BOX COOLER

•

صندوق قفازات مع نظام تبريد

LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL

•

تشغيل المحرك بضغطة زر

PUSH START BUTTON

•

زر تشغيل المحرك

PADDLE SHIFTS

•

مقابض تبديل سرعة على المقود

AUTOMATIC AIR CONDITIONING

•

مكيف هواء أتوماتيكي
النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM

 مخرج/CD  مشغل/AM/ FM نظام صوتي مع راديو
 بلوتوث/USB  مقبس/صوتي إضافي

AUDIO AM/FM/USB/AUX/BLUETOOTH

•

6 SPEAKERS

•

 مكبرات صوتية6

STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE

•

 الهاتف على المقود/أزرار للتحكم بالصوت
 بوصة7 شاشة مقاس

7’’ DISPLAY AUDIO

المزايا الخارجية

EXTERIOR FEATURES

 بوصة17 عجالت ألومنيوم

17” ALLOY WHEELS*

•

WIRELESS DOOR LOCK

•

قفل السلكي لألبواب

SIDE STEPS

•

مرايا األبواب بلون الهيكل

CHROME RADIATOR GRILLE

•

شبك أمامي كرومي

CHROME BACK DOOR TRIM

•

تزيين الباب الخلفي بالكروم

CHROME DOOR HANDLES

•

مقابض كرومية لألبواب

LED TAIL LIGHTS

•

 خلفيةLED مصابيح

DOOR MIRRORS - POWERED/RETRACTABLE

•

مرايا األبواب – قابلة للطي كهربائية

FRONT FOG LAMPS

•

مصابيح أمامية للضباب

ROOF SPOILER

•

تعديل آلي لمستوى المصابيح األمامية

ROOF RAILS

•

سكك للتحميل على السقف

SMART KEYLESS ENTRY

•

دخول ذكي بدون مفتاح

MANUAL HEADLIGHT LEVELING

•

تعديل يدوي لمستوى المصابيح األمامية

OFF ROAD SUSPENSION SYSTEM*

•

*نظام تعليق للطرق الوعرة

FENDER FLARE*

•

*رفراف

AIR COMPRESSOR*

•

*ضاغط هواء

ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS)

•

)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD)

•

)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

ANTI-THEFT SYSTEM WITH ENGINE IMMOBILIZER

•

نظام مانع للسرقة مع إبطال الحركة

REAR FOG LAMP

•

مصابيح خلفية للضباب

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPWS)

•

)TPWS( نظام التحذير لضغط الهواء في اإلطارات

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

REAR CENTER PARKING SENSORS

•

حساسات خلفية لركن السيارة

DUAL FRONT AIRBAGS

•

وسائد هوائية أمامية مزدوجة

AUTO DISCONNECT DIFFERENTIAL

•

ترس تفاضلي بخاصية فك الربط األتوماتيكي

CRUISE CONTROL

•

مثبت سرعة

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX)

•

)ISO-FIX( نظام تثبيت مقعد الطفل

KNEE AIRBAG FOR DRIVER

•

وسائد هوائية على مستوى الركبة للسائق

REAR VIEW CAMERA

•

كاميرا للرؤية الخلفية

REAR DIFFERENTIAL LOCK

•

قفل الترس التفاضلي الخلفي

مزايا األمان

SAFETY FEATURES

MATERIAL CODE
RETAIL SALES PRICE (AED)
(1) Price inclusive of 30,000 kms/2 years Periodic Service and Maintenance Contract
Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory / ** Approved Local Fitment
Please note: All information presented herein are based on data available at the time
of creation (November 2017), and are subject to change without prior notice.

3ULFHVDUHLQFOXVLYHRI9$7

TYFO05P40AX1RA17
152,250

رمز الموديل

) سعر التجزئة (درهم إماراتي

 سنتان/  كم30,000 ) السعر يشمل عقد إصالح وصيانة دورية لـ١(
 ** تركيب محلي معتمد/  =* إكسسوارات محلية معتمدة/  • = القياسي:الرمز
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة
.) وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق2017 وقت إعداد المستند (نوفمبر
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