
2018 TOYOTA 86
Technical Features GTX VTX الميزات التقنية

Engine 2.0L , 4-cylinders, Boxer Natural Aspiration (NA),
16-Valve DOHC المحرك

Fuel Economy 14.2 km/l 15.5 km/l االستهالك االقتصادي للوقود

Output (hp/rpm) 197 / 7000 197 / 7000 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة

Torque (kg-m/rpm) 20.9 / 6400 - 6600 20.9 / 6400 - 6600 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة

Transmission 6-SPEED MANUAL 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة

Tyres Size 215/45R17 215/45R17 حجم العجالت

Dimensions (mm) L4,240 x W1,775 x H1,320 L4,240 x W1,775 x H1,320 األبعاد )ملم(

Fuel Tank Capacity 50 LITRES 50 LITRES سعة خزان الوقود

Gross Weight (kg) 1670 1700 الوزن اإلجمالي ) كجم(

Wheelbase (mm) 2570 2570 قاعدة العجالت )ملم(

Number of Doors 2 2 عدد األبواب

Seating Capacity 4 4 عدد المقاعد

Interior Features الميزات الداخلية

Dual-Zone Automatic Climate Control • • تحكم أتوماتيكي بحرارة المقصورة لمنطقتين

Fabric Seat • • مقاعد قماشية

Electric Power Steering (EPS) • • )EPS( نظام توجيه المقود كهربائيًا

New Leather-Trimmed Steering Wheel • • مقود مزين بالجلد

Push Start Button • • زر تشغيل المحرك

Multi Information Display 4.2" TFT Display • • شاشة TFT متعددة المعلومات 4,2 بوصة

Aluminium Sports Foot Pedals • • دواسات رياضية من األلومنيوم

Door Scuff Plate • • لوحة على عتبة األبواب

Paddle Shifts • عتالت نقل السرعة

Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

7" Audio Navigation /AM/FM/DVD/AUX/USB/BLUETOOTH • • نظام مالحة صوتي بشاشة 7 بوصة مع راديو AM/FM/ مشغل 
DVD/ مخرج صوتي إضافي/ مقبس

6 Speakers • • 6 مكبرات صوتية

Steering Wheel Control For Audio/Meter • • أزرار للتحكم بالصوت/ العداد الصوتي
Exterior Features الميزات الخارجية

17" Alloy Wheels • • عجالت ألومنيوم 17 بوصة

Body Coloured Door Handles • • مقابض األبواب بلون الهيكل

New Black Door Mirrors • • مرايا سوداء جديدة لألبواب

New Rear Spoiler (Black) • • جناح خلفي جديد )أسود(

Door Mirrors - Powered/Retractable • • مرايا األبواب - كهربائية وقابلة للطي

Wireless Door Lock • • قفل السلكي لألبواب

Smart Keyless Entry • • دخول ذكي بدون مفتاح

Dual Exhaust Tipped • • عادم مزدوج

LED Headlights • • مصابيح LED أمامية

Headlight Cleaners • • منظفات للمصابيح األمامية

Auto Headlights Leveling • • تعديل أتوماتيكي لمستوى المصابيح األمامية

Auto Light Switch • • مفتاح أتوماتيكي لألضواء

LED Rear Combination Lamp • • مصابيح LED خلفية 

Front Fender Trims • • تزيين الرفارف األمامية

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Airbags - Dual Front / Sides / Curtain & Driver Knee • • وسائد هوائية مزدوجة أمامية/ جانبية/ ستارية وعلى مستوى الركبة

Anti-Lock Brake System (ABS) • • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
Brake Assist (BA) • • )BA( نظام الفرملة المساعد

Electronic Brake-Force Distribution (EBD) • • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

Vehicle Stability Control (VSC) • • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

Limited Slip Differential (LSD) • • )LSD( ترس تفاضلي محدود االنزالق

Hill Start Assist System • • )HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات

Tyre Pressure Warning System (TPWS) • • نظام التحذير لضغط الهواء في اإلطارات
Cruise Control • • مثبت سرعة
Front Fog Lamps • • مصابيح أمامية للضباب

Rear Fog Lamp • • مصابيح خلفية للضباب

Anti-Theft With Engine Immobilizer • • نظام مانع للسرقة مع إبطال الحركة

Rear View Camera * • • كاميرا للرؤية الخلفية

Rear Parking Sensors * • • حساسات خلفية لركن السيارة

Material Code TY8603P20MR2RA18 TY8603P20AR4RA18 رمز الموديل
Retail Sales Price 107,000 116,500 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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