
2018 PRADO 4.0L
Technical Features EXR GXR VXR LIMITED الميزات التقنية

Engine 4.0L, V6, 24-VALVE, DOHC, DUAL VVT-I (1GR-FE) المحرك
Output (hp/rpm) 271/5600 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة
Torque (kg-m/rpm) 38.9/4400 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) L4,950 x W1,885 x H1,845 L4,950 x W1,885 x H1,890 األبعاد )ملم (
Fuel tank capacity 150 LITRES سعة خزان الوقود 
Gross weight (kg) 2,950 الوزن اإلجمالي ) كجم(
Number of doors 5 DOORS عدد األبواب
Seating capacity 7 SEATS المقاعد
Interior Features الميزات الداخلية

Fabric seats • • LEATHER LEATHER مقاعد قماش
Push start button • • • • تشغيل بضغطة زر
Dual zone automatic climate control • • • تحكم أوتوماتيكي بأجواء المقصورة لمنطقتين
Front seats powered • • مقاعد أمامية كهربائية
Multi-stage ventilated front seats • مقاعد عدة أوضاع مهواة
Power folding down 3rd row seats • مقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائًيا
Optitron speedometer • عداد قياس سرعة أوبتيترون
Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Steering wheel control for audio/telephone • • • • أزرار تحكم في الصوت/الهاتف على المقود
9.0" Navigation • JBL  نظام مالحة مع شاشة مقاس 9 بوصة 
Rear seat entertainment* • نظام ترفيهي للمقعد الخلفي*
Exterior Features الميزات الخارجية

Front fog lamps LED • • • • LED مصابيح ضباب أمامية
Side steps • • • • عتبات جانبية
Manual headlight leveling • • AUTO AUTO مصابيح أمامية قابلة للتعديل يدويا
18" Alloy wheels • • • • عجالت ألومنيوم 18 بوصة
Sivler roof rails • • • قضبان سقف فضية
Sunroof • • • فتحة سقف
Chrome inserts for door mirrors • • زينة كروم على مرايا األبواب
Chrome side protection moulding • • عوارض حماية جانبية
Front bumper guard • - واق للمصد األمامي
Remote engine starter • • تشغيل المحرك عن بعد
Led headlights with DRL's • • مصابيح أمامية LED مع مصابيح DRL's نهارية
Headlamp Washers • • منظفات مصابيح أمامية  
Chrome radiator grille • • شبك أمامي كروم
Auto light switch • زر مصابيح آلي

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Tire pressue monitoring system • • • • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
Center differential lock w lsd • • • • قفل القرص التفاضلي
Hill start assist control (HAC) • • • • نظام المساعدة على التحكم  عند صعود المنحدرات
Down hill assist control (DAC) • • • • نظام المساعدة على التحكم  عند نزول المنحدرات
Child restraint system(ISO-fix) • • • • نظام تثبيت مقعد الطفل
Front parking sensors •* •* •* • حساسات توقف أمامية  
Cruise control • • • • مثبت سرعة

Dual front airbags • • • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة

Sides/curtain/knee airbags • • • وسائد هوائية جانبية /وستارية وعلى 
مستوى الركبة للسائق 

Rear view camera • • • كاميرا رؤية خلفية
Rear cross traffic alert (RCTA) • نظام استشعار السيارات والتنبيه عند الرجوع للخلف 
Multi terrain monitor with 4 cameras • شاشة عرض تضاريس متعددة مع 4 كاميرات
Multi terrain select (MTS) • مفتاح اختيار أنماط التضاريس
Blind spot detection (BSD) • شاشة مراقبة النقاط الغير مرئية
Kinetic dynamic suspension system (KDSS) • )KDSS( نظام تعليق ديناميكي حركي
Crawl control (CC) • نظام التحكم بالزحف

Material Code TYPR05P40AS2RA18 TYPR05P40AS4RA18 TYPR05P40AS5RA18 TYPR05P40AE3RA18 كود المادة
Retail Sales Price 159,900 179,900 194,900 204,900 سعر التجزئة

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

وقت إعداد المستند )ديسمبر 2017( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory

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

Prices are inclusive of VAT.
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