
Technical Features EXR GXR VXR الفئة
Engine 4.0L, V6, 24-VALVE, DOHC, DUAL VVT-I (1GR-FE) المحرك
Output (hp/rpm) 271/5600 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة( 
Torque Kg-M/Rpm 38.9/4400 عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة 
Transmission 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة
Terrain 4X4 FULL-TIME نظام الدفع
Tyres Size 265/60 R18 مقاس اإلطارات

Dimensions (mm) L4,950 × W1,885 × H1,845 L4,950 × W1,885 
× H1,890 األبعاد )ملم(

Fuel Tank Capacity 150 LITERS سعة خزان الوقود
Gross Weight (kg) 2,950 الوزن اإلجمالي )كجم(
Number Of Doors 5 عدد األبواب
Seating Capacity 7 عدد المقاعد
Fuel Effeciency (km/l) 10.1 كفاءة استهالك الوقود )كم / ل(
Interior Features الميزات الداخلية
Air Conditioning MANUAL TRI-ZONE CLIMATE CONTROL نظام التكييف الهوائي
Center Console Cooler Box • • • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي
Leather-Trimmed Steering Wheel • • • مقود جلد
Seats Material FABRIC FABRIC LEATHER مقاعد قماش
Power Steering, Power Windows (All Auto) • • • مقود آلي، جميع النوافذ كهربائية
Push Start Button • • • زر تشغيل المحرك دون مفتاح
Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Audio AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH • 9" NAVIGATION  AUX مشغل /AM/ FM نظام صوتي مع راديو
CD/ مأخذ USB/ بلوتوث

Number Of Speakers 6 6 6 عدد مكبرات الصوت
Steering Wheel Control For Audio/Telephone • • • أزرار تحكم بـ الصوت/الهاتف على المقود
Exterior Features الميزات الخارجية
Alloy Wheels 18" 18" 18" عجالت ألومنيوم

Back Door Spare Wheel With Hard Cover • • • عجلة احتياطية مثبتة على الباب الخلفي مع
غطاء صلب 

Body Colored Door Handles & Door Mirrors
(Powered / Retractable) • • • مقابض األبواب بلون الهيكل ومرايا األبواب

كهربائية وقابلة للطي 
Roof Spoiler • • • جناح على السقف
Side Steps • • w/ COVER عتبات جانبية
Headlight Leveling MANUAL MANUAL AUTO تعديل مستوى المصابيح األمامية 
Chrome Radiator Grille • • • شبك أمامي - كروم
Roof Rail (Embedded)*, Sunroof • • سكك للتحميل على السقف* وفتحة سقف

Smart Keyless Entry • • w/ REMOTE 
ENGINE STARTER دخول ذكي من دون مفتاح

Chrome Inserts For Door Mirrors • • ملحقات كروم لمرايا األبواب
Front Bumper Spoiler With Rear Bumper 
Extensions • جناح على المصد األمامي وملحق للمصد

الخلفي
Led Headlights With Drl's, Headlight 
Cleaners • مصابيح LED أمامية مع مصابيح نهارية، 

منظفات للمصابيح األمامية
Chrome Back Door License Cover, Side 
Protection Moulding • إطار كروم للوحة على الباب الخلفي، عوارض

جانبية للحماية 
Safety Features ميزات األمان و السالمة
Electronic Brake-Force Distribution (EBD) • • • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

LED Front Fog Lamps + Rear Fog Lamps • • • مصابيح LED أمامية للضباب ومصابيح ضباب
خلفية

Front & Rear Parking Sensors •* •* •* حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة*
Dual Front Airbags • w/ SIDE , CURTAIN, KNEE وسائد هوائية أمامية مزدوجة
Active Traction Control (ATRC) • • • )ATRC( نظام التحكم بالجر الفعال
Rear View Camera • • كاميرا للرؤية الخلفية
Cruise Control • • • مثبت سرعة
Hill Start Assist Control (HAC), Down Hill
Assist Control (DAC) • • • نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات، 

نظام التحكم المساعد لهبوط المنحدرات
Center Differential Lock W LSD • • • قفل الترس التفاضلي األوسط
Material Code TYPR05P40AS2RA19 TYPR05P40AS4RA19 TYPR05P40AS5RA19 رمز الموديل
Retail Sales Price (AED) 159,900 174,900 189,900 سعر التجزئة )درهم إماراتي(

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

وقت إعداد المستند )يوليو 2018( 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 (July 2018), and are subject to change without prior notice.

Prices are inclusive of VAT.
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