
2018 Prado 2.7L 3DR (GXR)
Technical Features GXR الميزات التقنية

Engine 2.7L, 4-CYLINDER, 16-VALVE, DOHC, VVT-I (2TR-FE) المحرك

Output (hp/rpm) 164/5200 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

Torque kg-m/rpm 25/3800 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

Transmission 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة

Terrain 4X4 FULL-TIME نظام الدفع

Tyres size 265/60 R18 حجم العجالت

Dimensions (mm) L4,505 × W1,885 × H1,830 األبعاد )ملم (

Fuel tank capacity 87 LITERS سعة خزان الوقود 

Gross weight (kg) 2,510 الوزن اإلجمالي ) كجم(

Number of doors 3 عدد األبواب

Seating capacity 5 المقاعد

Interior Features الميزات الداخلية

Manual air conditioner with rear air vents • مكيف يدوي مع فتحات خلفية

Central locking • قفل مركزي

Center console cooler box • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي

Leather-trimmed steering wheel • مقود جلد

Fabric seats • مقاعد قماش

Floor mats • سجادات أرضية

Power steering • مقود آلي  

Power windows • نوافذ كهربائية

Push start button • تشغيل المحرك بضغطة زر

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Audio AM/FM/CD/AUX/USB/Bluetooth • راديو AM/FM/مشغل أقراص CD/مخرج 
صوت إضافي/مقبس USB/بلوتوث

Number of speakers 6 عدد السماعات 

9.0" Navigation •  نظام مالحة مع شاشة مقاس 9 بوصة 

Steering wheel control for audio/telephone • أزرار تحكم في الصوت/الهاتف على المقود

Exterior Features الميزات الخارجية

Back door mounted spare wheel with hard cover • اإلطار االحتياطي مثبت على الباب الخلفي مع غطاء معدني

Body colored door handles • مقابض أبواب بلون الهيكل

Body colored door mirrors • مرايا األبواب بلون الهيكل

Door mirrors - powered/retractable • مرايا األبواب – كهربائية قابلة للطي

Halogene headlamps • مصابيح أمامية هالوجين

Roof spoiler • جناح على السقف

Side steps • عتبات جانبية

Front fog lamps LED • LED مصابيح ضباب أمامية

18” Alloy wheels • عجالت ألومنيوم 18 بوصة

Chrome exhaust tip • غطاء فتحة عادم كروم

Wireless door lock • إقفال أبواب السلكي

Smart keyless entry • دخول ذكي من دون مفتاح

Sunroof • فتحة سقف

Manual headlight leveling • مصابيح أمامية تعديل مستوى يدوي

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Anti-lock brake system (ABS) • نظام مكابح مانع لالنغالق

Brake assist (BA) • نظام المساعدة على الكبح

Electronic brake-force distribution (EBD) • توزيع قوة الكبح إلكترونًيا

Child restraint system (ISOfix) • نظام تثبيت مقعد الطفل

Rear parking sensors* • حساسات توقف حلفية*

Dual front/sides/curtain/knee airbags • وسائد هوائية أمامية مزدوجة و جانبية 
وستارية وعلى مستوى الركبة للسائق 

Traction control (TRC) • نظام التحكم بالجر

Vehicle stability control (VSC) • نظام التحكم بثبات المركبة

Tire pressue monitoring system • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

Rear fog lamp • مصباح ضباب خلفي

Front parking sensors* • حساسات توقف أمامية*  

Rear view camera • كاميرا رؤية خلفية

Material Code TYPR04P27AS4RA18 كود المادة

Retail Sales Price 129,900 سعر التجزئة

Key: • = Standard / - =NA/ * = Approved Local Accessory

Please note: All information presented herein are based on data available at the 
time of creation (October 2017), and are subject to change without prior notice.

الرمز: • = القياسي / - = ال ينطبق/ =* إكسسوارات محلية معتمدة
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 

وقت إعداد المستند )أكتوبر 2017( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
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