2018 HILUX SC 2.7L 4x2 GL (PETROL)
Technical Features
Engine

الميزات التقنية

GL
2.7L, 4-CYLINDER, 16-VALVE, DOHC, DUAL VVT-i (2TR-FE)

Output (hp/rpm)
Torque kg-m/rpm
Transmission
Terrain

المحرك

164/5200

دورة بالدقيقة/ حصان:أقصى قوة

24.9/4000

دورة بالدقيقة/ كغ – متر:أقصى عزم

5-SPEED MANUAL

ناقل الحركة

4X2

نظام الدفع

Front suspension

DOUBLE-WISHBONE

التعليق األمامي

Rear suspension

LEAF SPRINGS WITH RIGID AXLE

التعليق الخلفي

Tyres size

215/65R16C

حجم اإلطارات

Dimensions (mm)

L: 5330 x W: 1800 x H: 1690

)األبعاد (ملم

Deck dimensions (mm)

L: 2315 x W: 1575 x H: 480

)أبعاد سطح التحميل (ملم

Fuel tank capacity (litre)

80

)سعة خزان الوقود (لتر

Wheelbase (mm)

3085

قاعدة العجالت

Gross weight (kg)

2700

)الوزن اإلجمالي (كجم

Doors

2

Seating capacity

3

Fabric seats
Rubber floor mats
Front seats 40/60 for 3 people
Steering column tilt

MANUAL

مكيف الهواء

•
•
•

مقاعد قماش

MANUAL

Audio AM/FM/CD/AUX/USB/Bluetooth

•

Number of Speakers

2

Chrome coloured rear view mirror
Body coloured front bumper
Halogen headlamp
Mud guards
16” Steel wheels
Steel rear bumper

•
•
MANUAL

•
•
REAR ONLY

•
•

Vehicle Stability Control
Hill Assist Control
Trailer Sway Control
Tire Inflation Pressure Warning
Emergency Brake Signal
Rear fog lamp
Electronic Brake Force Distribution (EBD)
Dual Airbag + Knee Airbag for Driver only

Material Code
Retail Sales Price
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.

 وبلوتوثAM/FM ،CD، AUX، USB نظام صوت راديو
عدد مكبرات الصوت

أشرطة على الهيكل
مقابض أبواب كروم
مرآة رؤية خلفية كروم
مصد أمامي بلون الهيكل
مصابيح أمامية هالوجين
واقيات طين
 بوصة16 عجالت معدن
مصد خلفي معدني

ميزات األمان والسالمة

Safety Features
Anti-Lock Brake System (ABS) + Brake Assist (BA)

عمود المقود قابل لإلمالة ومتداخل

الميزات الخارجية

Exterior Features
Body stripes

سجادات أرضية مطاطية
 لثالثة أشخاص40:60 مقاعد أمامية مقسمة بنسبة

النظام الصوتي والترفيهي

Audio & Entertainment System

Chrome coloured door handles

المقاعد

الميزات الداخلية

Interior Features
Air conditioner

عدد األبواب

•
•
•
•
•
•
•
•
•
TYHX14P27MC2RA18
77,000

نظام مكابح مانع لالنغالق
نظام التحكم بثبات المركبة
نظام مساعدة للتحكم بالمركبة على المنحدرات
التحكم في تمايل المقطورة
التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات
إشارة الكبح عند الطوارئ
مصابيح خلفية للضباب
لكترونيا
ٕتوزيع قوة الكبح ا
ً
)وسائد هوائية أمامية مزدوجة وآخرى على مستوى الركبة (للسائق

رمز المركبة

سعر التجزئة

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  •= القياسي:الرمز
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة
.) وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق2017 وقت إعداد المستند (ديسمبر
.األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة
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