2020 FORTUNER
TECHNICAL FEATURES
ENGINE
OUTPUT (HP/RPM)
TORQUE (KG-M/RPM)
TRANSMISSION
TERRAIN
TYRE SIZE

EXR
2.7L, 4 CYLINDER
164/5200
24.9/4000

GXR
VXR
4.0L, 6 CYLINDER
235/5200
38.3/3800
6 SPEED AUTOMATIC
4x4 PART-TIME
265/65R17
265/60R18

DIMENSIONS (MM)
FUEL TANK CAPACITY
GROSS WEIGHT (KG)
NUMBER OF DOORS
SEATING CAPACITY
FUEL EFFICIENCY (KM/L)
INTERIOR FEATURES
DUAL ZONE AIR CONDITIONING
GLOVE BOX COOLER
LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING
WHEEL
SEATS MATERIAL
POWER STEERING , POWER WINDOWS
PUSH START BUTTON
FRONT SEATS POWERED
OPTITRON SPEEDOMETER WITH 4.2" COLOR
TFT DISPLAY
FRONT VENTILATED SEATS
PADDLE SHIFTS

)األبعاد (ملم

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

•

•

سعة خزان الوقود
)الوزن اإلجمالي (كجم
عدد األبواب
عدد المقاعد
) ل/ كفاءة استهالك الوقود (كم
الميزات الداخلية
نظام التكييف الهوائي
صندوق قفازات مزود بنظام تبريد

•

•

مقود مزين بالخشب والجلد

ALL AUTO

TAN LEATHER
ALL AUTO

80
2,620

2,650
5
7

10.4

9.6

MANUAL

AUTOMATIC

FABRIC

•

•

الفئة
المحرك
) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان
 دورة في الدقيقة/ كغ – متر:عزم المحرك
ناقل الحركة
نظام الدفع
مقاس اإلطارات

•

•
•

•

•
•

•

•

المادة المصنوعة منها المقاعد
 جميع النوافذ كهربائية،مقود آلي
زر تشغيل المحرك دون مفتاح
مقاعد أمامية كهربائية
عداد قياس سرعة أوبتيترون مع شاشة
 انش4.2  ملونة بقياسTFT
مقاعد أمامية مزودة بنظام تهوية
عتالت نقل السرعة
النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM

AUX  مشغل/AM/ FM نظام صوتي مع راديو
 بلوتوث/USB  مأخذ/CD

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH

•

7'' DISPLAY

8" NAVIGATION

NUMBER OF SPEAKERS

6

6

6

عدد مكبرات الصوت

•

•

•

الهاتف على المقود/أزرار تحكم بـ الصوت

17"
•
•

17"
•
•

•
18"
•
•

•

•

•

•
•
KEYLESS
•

•
•
•
•

•
•
•
AUTO

•

•

STEERING WHEEL CONTROL FOR
AUDIO/TELEPHONE
EXTERIOR FEATURES
OFF ROAD FLAG AND MOUNT
ALLOY WHEELS
DOOR MIRRORS - POWERED/RETRACTABLE
SIDE STEPS
CHROME : RADIATOR GRILLE, BACK DOOR
TRIM, DOOR HANDLES
LED TAIL LIGHTS
ROOF SPOILER, ROOF RAILS
SMART KEYLESS ENTRY
MANUAL HEADLIGHT LEVELLING
LIGHT CONTROL SYSTEM WITH FOLLOW
ME HOME
POWERED BACK DOOR

•

BI-BEAM LED HEADLIGHTS WITH DRL'S

•

CHROME EXHAUST TIP
REAR BUMPER STEP MOULDING
FRONT & REAR BUMPER SILVER GARNISH
SAFETY FEATURES
ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION
(EBD)
ANTI-THEFT SYSTEM WITH ENGINE
IMMOBILISER
FRONT & REAR FOG LAMP
REAR CENTRE PARKING SENSORS
DUAL FRONT AIRBAGS WITH KNEE AIRBAG
FOR DRIVER
AUTO DISCONNECT DIFFERENTIAL
CRUISE CONTROL
REAR VIEW CAMERA
REAR DIFFERENTIAL LOCK

•
•

MATERIAL CODE
RETAIL SALES PRICE (AED)

الميزات الخارجية
علم مع حامل للطرقات الوعرة
عجالت ألومنيوم
مرايا األبواب – قابلة للطي كهربائية
عتبات جانبية
 زينة كروم على/ شبك أمامي كروم
 مقابض أبواب كروم/ الباب الخلفي
LED مصابيح خلفية
 سكك للتحميل على السقف/ جناح على السقف
دخول ذكي من دون مفتاح
مصابيح أمامية قابلة للتعديل يدويا
نظام التحكم في اإلضاءة مع ميزة استمرار
اإلضاءة بعد النزول
الباب الخلفي كهربائي
 أمامية ثنائية الشعاع معLED مصابيح
مصابيح نهارية
فتحة عادم بغطاء كروم
عتبة كروم على المصد الخلفي
زينة فضية على المصدين الألمامي والخلفي
ميزات األمان و السالمة

•
•

•

•

إلكترونيا
توزيع قوة الكبح
ً

•

•

•

نظام مانع للسرقة مع معطل للمحرك

•
•

•
•

•
•

•

•

•

مصابيح ضباب أمامية وخلفية
حساسات توقف خلفية
وسائد هوائية أمامية مزدوجة وأخرى على مستوى
)الركبة (للسائق
ترس تفاضلي بخاصية فك الربط األتوماتيكي
مثبت سرعة
كاميرا رؤية خلفية
قفل الترس التفاضلي الخلفي

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

TYFO05P27AS2RB20 TYFO05P40AS4RB20 TYFO05P40AS5RB20

124,900

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein is based on data available at the
time of creation (July 2019), and is subject to change without prior notice.
Prices are inclusive of VAT.

144,900

159,900

رمز الموديل

)سعر التجزئة (درهم إماراتي

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  •= القياسي:الرمز
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة
.) وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق2019 وقت إعداد المستند (يوليو
.األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة

