
2018 HILUX DC 2.7L 4X4 AUTOMATIC (PETROL)
Technical Features GL 2.7 AT GLS 2.7L AT GLX 2.7L AT الميزات التقنية
Engine 2.7L, 4-CYLINDER, 16-VALVE, DOHC, VVT-i (2TR-FE) المحرك
Output (Hp/rpm) 164/5200 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة
Torque Kg-m/rpm 24.9/4000 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة
Transmission 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة
Terrain 4X4 نظام الدفع
Front Suspension DOUBLE-WISHBONE التعليق األمامي
Rear Suspension LEAF SPRINGS RIGID AXLE التعليق الخلفي
Tyres Size 225/70R17C 225/70R17C 265/65R17 حجم اإلطارات
Dimensions (mm) L: 5335, W: 1815, H: 1815 L: 5335, W: 1815, H: 1815 L: 5335, W: 1855, H: 1815 األبعاد )ملم (
Deck Dimensions (mm) L: 1520, W: 1575, H: 480 أبعاد سطح التحميل )ملم(
Fuel Tank Capacity (Litre) 80 سعة خزان الوقود )لتر(
Wheelbase 3090 قاعدة العجالت
Gross Weight (Kg) 2800 الوزن اإلجمالي )كجم(
Doors 4 عدد األبواب
Seating Capacity 5 المقاعد
Interior Features الميزات الداخلية

Air Conditioner MANUAL MANUAL AUTO مكيف الهواء
Rubber Floor Mats • • • سجادات أرضية مطاطية
Front Seats 40/60 for 3 People مقاعد أمامية مقسمة بنسبة 40:60 لثالثة أشخاص
Front Seat Separate 2 People BASIC BASIC HIGH مقعدان أماميان منفصالن لشخصين
Keyless Entry • • دخول من دون مفتاح
Power Windows • • نوافذ كهربائية
Center Locking • • إقفال مركزي
Cool And Hotbox - Glove • صندوق حفظ مشروبات ساخنة أو باردة
Steering Column Tilt MANUAL MANUAL MANUAL عمود المقود قابل لإلمالة ومتداخل
Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Audio AM/FM/CD/AUX/USB/Bluetooth • •  AM/FM ،CD، AUX، USB نظام صوت راديو
وبلوتوث

Audio display DVD/AUX/USB/Bluetooth •  / DVD نظام صوتي بشاشة عرض مع مشغل
مخرج صوتي إضافي / مقبس USB / بلوتوث

Number of Speakers 2 2 6 عدد مكبرات الصوت
Steering Wheel Control for Audio/ 
Telephone • • WITH MID أزرار تحكم في الصوت/الهاتف/الشاشة على المقود

Exterior Features الميزات الخارجية

Body Stripes • • • أشرطة على الهيكل
Chrome Coloured Door Handles • • • مقابض أبواب كروم
Chrome Coloured Rear View Mirror MANUAL POWERED POWERED مرآة رؤية خلفية كروم
Front Bumper BODY COLORED BODY COLORED BODY COLORED مصد أمامي
Halogen Headlamp • • • مصابيح أمامية هالوجين
Mud Guards FRONT AND REAR FRONT AND REAR FRONT AND REAR واقيات طين
Front fog lamps • مصابيح أمامية للضباب
17” Alloy wheels • عجالت ألومنيوم 17 بوصة
17” Steel wheels • • عجالت معدنية ”17
Steel Rear Bumper • • • مصد خلفي معدني
Rear Green Glass Slide • • • زجاج النافذة الخلفية منزلق لون أخضر
Bedliner • بطانة للصندوق الخلفي
Step and Step Cover • عتبة جانبية مع غطاء
Headlamp garnish chrome • مصابيح أمامية مزينة بالكروم
Rear lamp chrome cover • غطاء كرومي للمصابيح الخلفية
Fog lamp garnish • مصابيح للضباب مزينة بالكروم
Safety features ميزات األمان والسالمة

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 • • • نظام التحكم بثبات المركبة
Hill assist control • • • نظام مساعدة للتحكم بالمركبة على المنحدرات
Trailer sway control • • • التحكم في تمايل المقطورة
Tire inflation pressure warning • • • التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات
Emergency brake signal • • • إشارة الكبح عند الطوارئ

Dual airbag + knee airbag for driver only • • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة وآخرى على مستوى 
الركبة )للسائق(

Rear fog lamp • • • مصابيح خلفية للضباب
Light control system with follow me home • Me Home Follow نظام التحكم باآلضواء مع نظام
Rear view camera • كاميرا رؤية خلفية
Material Code TYHX13P27AC2RA18 TYHX13P27AD3RA18 TYHX13P27AD4RA18 رمز المركبة
Retail Sales Price 107,650 111,850 120,250 سعر التجزئة

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

وقت إعداد المستند )أكتوبر 2017( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory

Please note: All information presented herein are based on data available at the 
time of creation (October 2017), and are subject to change without prior notice.
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2018 HILUX DC 2.7L 4X4 MANUAL (PETROL)
Technical Features GL 2.7L MT GLX 2.7L MT الميزات التقنية
Engine 2.7L, 4-CYLINDER, 16-VALVE, DOHC, VVT-i (2TR-FE) المحرك
Output (Hp/rpm) 164/5200 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة
Torque Kg-m/rpm 24.9/4000 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة
Transmission 5-SPEED MANUAL ناقل الحركة
Terrain 4X4 نظام الدفع
Front Suspension DOUBLE-WISHBONE التعليق األمامي
Rear Suspension LEAF SPRINGS RIGID AXLE التعليق الخلفي
Tyres Size 225/70R17C 265/65R17 حجم اإلطارات
Dimensions (mm) L: 5335, W: 1815, H: 1815 L: 5335, W: 1855, H: 1815 األبعاد )ملم (
Deck Dimensions (mm) L: 1520, W: 1575, H: 480 أبعاد سطح التحميل )ملم(
Fuel Tank Capacity (Litre) 80 سعة خزان الوقود )لتر(
Wheelbase 3090 قاعدة العجالت
Gross Weight (Kg) 2800 الوزن اإلجمالي )كجم(
Doors 4 عدد األبواب
Seating Capacity 6 5 المقاعد
Interior Features الميزات الداخلية

Air Conditioner MANUAL MANUAL مكيف الهواء
Rubber Floor Mats • • سجادات أرضية مطاطية
Front Seats 40/60 for 3 People • مقاعد أمامية مقسمة بنسبة 40:60 لثالثة أشخاص
Front Seat Separate 2 People HIGH مقعدان أماميان منفصالن لشخصين
Keyless Entry • دخول من دون مفتاح
Power Windows • نوافذ كهربائية
Center Locking • إقفال مركزي
Cool And Hotbox - Glove • صندوق حفظ مشروبات ساخنة أو باردة
Steering Column Tilt MANUAL MANUAL عمود المقود قابل لإلمالة ومتداخل
Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Audio AM/FM/CD/AUX/USB/Bluetooth • • نظام صوت راديو AM/FM ،CD، AUX، USB وبلوتوث

Audio display DVD/AUX/USB/Bluetooth نظام صوتي بشاشة عرض مع مشغل DVD / مخرج 
صوتي إضافي / مقبس USB / بلوتوث

Number of Speakers 2 4 عدد مكبرات الصوت
Steering Wheel Control for Audio/ 
Telephone • WITH MID أزرار تحكم في الصوت/الهاتف/الشاشة على المقود

Exterior Features الميزات الخارجية

Body Stripes • • أشرطة على الهيكل
Chrome Coloured Door Handles • • مقابض أبواب كروم
Chrome Coloured Rear View Mirror MANUAL POWERED مرآة رؤية خلفية كروم
Front Bumper BODY COLORED STEEL مصد أمامي
Halogen Headlamp • • مصابيح أمامية هالوجين
Mud Guards FRONT AND REAR FRONT AND REAR واقيات طين
Front fog lamps • مصابيح أمامية للضباب
17” Alloy wheels • عجالت ألومنيوم 17 بوصة
17” Steel wheels • عجالت معدنية ”17
Steel Rear Bumper • • مصد خلفي معدني
Rear Green Glass Slide • • زجاج النافذة الخلفية منزلق لون أخضر
Bedliner • بطانة للصندوق الخلفي
Step and Step Cover • عتبة جانبية مع غطاء
Headlamp garnish chrome • مصابيح أمامية مزينة بالكروم
Rear lamp chrome cover • غطاء كرومي للمصابيح الخلفية
Fog lamp garnish مصابيح للضباب مزينة بالكروم
Safety features ميزات األمان والسالمة

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 • • نظام التحكم بثبات المركبة
Hill assist control • • نظام مساعدة للتحكم بالمركبة على المنحدرات
Trailer sway control • • التحكم في تمايل المقطورة
Tire inflation pressure warning • • التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات
Emergency brake signal • • إشارة الكبح عند الطوارئ
Dual airbag + knee airbag for driver only • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة وآخرى على مستوى الركبة )للسائق(
Rear fog lamp • • مصابيح خلفية للضباب
Light control system with follow me home Me Home Follow نظام التحكم باآلضواء مع نظام
Rear view camera كاميرا رؤية خلفية
Material Code TYHX13P27MC2RA18 TYHX13P27MD4RA18 رمز المركبة
Retail Sales Price 101,750 112,250 سعر التجزئة

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

وقت إعداد المستند )أكتوبر 2017( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory

Please note: All information presented herein are based on data available at the 
time of creation (October 2017), and are subject to change without prior notice.
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2018 HILUX DC 4.0L 4X4 V6 TRD
Technical Features TRD 4.0L الميزات التقنية
Engine 4.0L, 6-CYLINDER, V-TYPE (1GR-FE) المحرك
Output (hp/rpm) 235/5200 أقصى قوة: حصان/دورة بالدقيقة
Torque kg-m/rpm 38.3/3800 أقصى عزم: كغ – متر/دورة بالدقيقة
Transmission 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة
Terrain 4X4 نظام الدفع
Front suspension DOUBLE-WISHBONE التعليق األمامي
Rear suspension LEAF SPRINGS RIGID AXLE التعليق الخلفي
Tyres size 265/65R17 حجم اإلطارات
Dimensions (mm) L: 5330, W: 1855, H: 1815 األبعاد )ملم(
Deck dimensions (mm) L: 1520, W: 1575, H: 480 أبعاد سطح التحميل )ملم(
Fuel tank capacity 80 سعة خزان الوقود )لتر(
Wheelbase (mm) 3085 قاعدة العجالت
Gross weight (kg) 2870 الوزن اإلجمالي )كجم(
Doors 4 عدد األبواب
Seating capacity 5 المقاعد

Interior Features الميزات الداخلية
Air conditioner AUTO مكيف الهواء
Center locking • إقفال مركزي
Cool and hotbox - glove • صندوق حفظ المشروبات ساخنة أو باردة
Cruise control • مثبت سرعة
Front seat separate 2 people HIGH مقعدان أماميان منفصالن لشخصين
Push start & smart entry • زر تشغيل المحرك والدخول الذكي من دون مفتاح
Power windows • نوافذ كهربائية
Floor mats • سجادات أرضية

Steering column tilt & telescopic Manual النظام الصوتي والترفيهي

Navigation DVD/AUX/USB/Bluetooth • نظام مالحة مع مشغل DVD / مخرج صوتي 
إضافي / مقبس USB / بلوتوث

Number of speakers 4 عدد مكبرات الصوت
Steering wheel control for audio/telephone WITH MID أزرار تحكم في الصوت/الهاتف/الشاشة على المقود

Exterior Features الميزات الخارجية
Chrome door handles • مقابض أبواب كروم
Chrome rear view mirror POWERED مرآة رؤية خلفية كروم
Headlamp PROJECTOR LED TYPE مصابيح أمامية
Headlamp leveling AUTO مصابيح أمامية قابلة للتعديل / تعديل مستوى المصابيح األمامية
Daytime running lights - DRLs • )DRLS( مصابيح نهارية
Front fog lamps LED مصابيح أمامية للضباب

Steel rear bumper • مصد خلفي معدني

Side step • عتبات جانبية
Radiator grille • شبك أمامي
Bedliner • بطانة للصندوق الخلفي
Front bumper spoiler - TRD BODY COLORED TRD جناح على المصد األمامي ـ
17” Alloy wheels - TRD • TRD - عجالت ألومنيوم 17 بوصة
Sports bar - TRD • TRD عارضة رياضية ـ

Safety Features ميزات األمان والسالمة
Anti-lock brake system (ABS) • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
Electronic brake force distribution (EBD) • توزيع قوة الكبح ٕالكترونًيا
Vehicle stability control • نظام التحكم بثبات المركبة
Hill assist control • نظام مساعدة للتحكم بالمركبة على المنحدرات
Trailer sway control • التحكم في تمايل المقطورة
Tire inflation pressure warning • التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات
Emergency brake signal • إشارة الكبح عند الطوارئ
Dual airbag + knee airbag for driver only • وسائد هوائية أمامية مزدوجة وآخرى على مستوى الركبة )للسائق(
Rear fog lamp • مصابيح خلفية للضباب
Light control system with follow me home • Me Home Follow نظام التحكم باآلضواء مع نظام

Material Code TYHX13P40AT1RA18 رمز المركبة
Retail Sales Price 147,000 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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