2021 LAND CRUISER 5.7L
TECHNICAL FEATURES
ENGINE
OUTPUT (HP/RPM)
TORQUE (KG-M/RPM)
TRANSMISSION
TERRAIN
TYRE SIZE
DIMENSIONS (MM)

EXR

VXR
5.7L, 8 CYLINDER (V8)
362/5600
54.0/3200
8 AT
4X4 FULL-TIME
285/60R18
285/50R20
L 5,095 x W 1,980 x H 1,930 L 5,170 x W 1,980 x H 1,930

FUEL TANK CAPACITY (LITRES)
SEATING CAPACITY
FUEL EFFICIENCY (KM/L)
INTERIOR
AUTO AIR CONDITIONER
OPTITRON SPEEDOMETER
WITH 4.2" COLOUR TFT DISPLAY
CRUISE CONTROL
LEATHER & WOOD-TRIMMED
STEERING WHEEL
WOOD GRAIN INTERIOR PACKAGE
SEAT FABRIC
DRIVER POWER SEAT
PASSENGER POWER SEAT
WIRELESS CHARGER
POWER TILT AND TELESCOPIC
STEERING COLUMN
REMOTE ENGINE STARTER
MULTI-STAGE VENTILATED FRONT SEATS
LED INTERIOR ROOF LIGHTS*,
DOOR TRIM LIGHTS*
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM

)األبعاد (ملم

FOUR ZONE

•

•

•

DYNAMIC RADAR

•

•

•
MOQUETTE
•

•
LEATHER
• & MEMORY
•
•

باقة من التزيينات الخشبية الداخلية
نوعية قماش المقعد
مقعد كهربائي للسائق
مقعد كهربائي للراكب
شاحن السلكي

•& MEMORY

عمود المقود كهربائي قابل لإلمالة ومتداخل

•

•
•

6

14 JBL
•
•

18"
•
•

NEW 20"
•
•

•

• + MEMORY
•

•
•

AUTO

مثبت سرعة
مقود مزين بالخشب والجلد

•*(APP)

•

مكيف هواء أتوماتيكي
 بوصة4.2  قياسTFT عداد ٔاوبتيترون للسرعة مع شاشة ملونة

NUMBER OF SPEAKERS
NAVIGATION
10.1" REAR SEAT ENTERTAINMENT*
EXTERIOR
ALLOY WHEELS
SUNROOF
INTEGRATED ROOF RAILS*
DOOR MIRRORS - POWERED/RETRACTABLE/
REVERSE AUTO TILT
LED HEADLIGHTS WITH DRLS & LED FRONT
FOG LAMPS
MANUAL HEADLIGHT LEVELLING
FRONT GRILLE
FRONT & REAR BUMPER SPOILERS
LED FRONT SEQUENTIAL LIGHTS*
HEADLIGHT CLEANERS
ROOF SPOILER
POWERED BACK DOOR
UNDERBODY LIGHTS*, CHROME
EXHAUST TIP*
SAFETY
REAR VIEW CAMERA

HIRE PURCHASE MONTHLY INSTALMENT
(5 YEARS) (AED)

الحركةل
 ناق
نظام الدفع
مقاس اإلطارات

DUAL ZONE +
REAR COOLER

9" JBL

CHOICES MONTHLY INSTALMENT
(2 YEARS) (AED)

) دورة في الدقيقة/عزم المحرك (كغ – متر

) لتر/كفاءة استهالك الوقود (كم
المزايا الداخلية

7"

AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)
MULTI TERRAIN SELECT (MTS)
MULTI TERRAIN MONITOR WITH 4 CAMERAS
ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSIONS
SYSTEM (AVS) & ACTIVE HEIGHT
CONTROL SUSPENSION (AHC)
PRE-COLLISION SYSTEM (PCS) & LANE
DEPARTURE ALERT (LDA)
BLIND SPOT DETECTION (BSD) & REAR
CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA)
PERFORMANCE DAMPER
MATERIAL CODE
RETAIL PRICE (AED)

المحرك
) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان

)سعة خزان الوقود (لتر
عدد المقاعد

138
8
8.2

AUDIO (DVD/USB/AUX/BLUETOOTH)

AIRBAGS: (DUAL/ SIDE/CURTAIN/KNEE)

المزايا التقنية

• (GTS DESIGN)
• (GTS DESIGN)
•
•
•* (LED)
•

تشغيل المحرك عن بعد
مقاعد أمامية متعددة األوضاع مع نظام تهوية
 أضواء تزيينية على,* في سقف المقصورةLED أضواء
*األبواب
النظام الصوتي والترفيهي
 مخرج صوتي/USB  مقبس/DVD نظام صوتي (مشغل
) بلوتوث/إضافي
عدد المكبرات الصوتية
نظام مالحة
* بوصة للمقعد الخلفي10,1 نظام ترفيهي
المزايا الخارجية
قياس عجالت األلمنيوم
فتحة سقف
*سكك مدمجة للتحميل على السقف
 مع/ قابلة للطي/مرايا األبواب كهربائية
خاصية اإلمالة عند القيادة للخلف
 مع مصابيح نهاريةLED مصابيح أمامية
LED ) ومصابيح ضباب أماميةDRLS(
تعديل يدوي لمستوى المصابيح األمامية
شبك أمامي
جناح على المصد األمامي والخلفي
* تعمل بالتتابعLED مصابيح أمامية
منظفات للمصابيح األمامية
جناح على السقف
باب خلفي كهربائي
* غطاء كرومي لفتحة العادم,*مصابيح تحت الهيكل

•

مزايا األمان
كاميرا للرؤية الخلفية

•*

BGM

•

•

 على مستوى الركبة/ ستائرية/ جانبية/وسائد هوائية مزدوجة

•
•
•

)AHB( نظام الضوء العالي األتوماتيكي
)MTS( خاصية اختيار أنماط التضاريس
 كاميرات4 شاشة لعرض أنماط التضاريس المتعددة مع

•

) ونظام تعليق مع تحكمAVS( للتكيف والتغيير
نظام تعليق قابل
ّ
)AHC( فعال باالرتفاع

•
•
•
TYLC05P57AS2RA21

TYLC05P57AS5RA21

259,900

329,000

-

-

3,985

5,045

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the time of creation
(August 2020), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.

) ونظام التنبيه عند الخروج عنPCS( نظام األمان قبل التصادم
)LDA( المسار
) ونظام التحذير عند الرجوع للخلفBSD( كشف الزوايا غير المرئية
)RCTA(
مثبت لالهتزازات
ّ
رمز المادة
)سعر التجزئة (درهم إماراتي
”القسط الشهري في عرض “خيارات
)(لمدة سنتين) (درهم إماراتي

القسط الشهري في برنامج التقسيط
) سنوات) (درهم إماراتي5 االعتيادي (لمدة

 =* إ كسسوارات محلية معتمدة/  • = القياسي:الرمز
يرجى مالحظة أ ن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة أثناء إ عداد المستند
. األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.) وتخضع للتغيير دون إ شعار مسبق2020 (أغسطس

