
2020 LAND CRUISER HERITAGE 4.0L

الرمز: • = القياسي / =* ٕاكسسوارات محلية معتمدة 
يرجى مالحظة ٔان جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة أثناء ٕاعداد المستند 

)سبتمبر 2019( وتخضع للتغيير دون ٕاشعار 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 
(September 2019), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.

TECHNICAL FEATURES HERITAGE V6 المزايا التقنية

ENGINE 4.0L, V6 المحرك

OUTPUT (HP/RPM) 271/5600 القوة القصوى )دورة في الدقيقة / حصان(

TORQUE (KG-M/RPM) 39.3/4400 عزم المحرك )دورة في الدقيقة / كغ – متر(

TRANSMISSION 5 MT ناقل الحركة

TERRAIN 4 x 4 FULL-TIME نمط التضاريس

TYRE SIZE 245/75R17 مقاس اإلطارات

DIMENSIONS (MM) L 5,095 x W1,980 x H1,890 األبعاد )ملم(

FUEL TANK CAPACITY (LITRE) 138 سعة خزان الوقود )ليتر(

SEATING CAPACITY 5 عدد المقاعد

FUEL EFFICIENCY (KM/L) 9.2 الكفاءة في توفير استهالك الوقود )كم/لتر(

INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية

INTERIOR TRIM CLASSIC الزينة الدخلية

SEAT MATERIAL GRAY FABRIC المادة المصنوعة منها المقاعد

AUTO AIR CONDITIONING • مكيف هواء أتوماتيكي

WIRELESS KEY • مفتاح السلكي

CENTRE CONSOLE COOLER BOX • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي

GEAR SHIFT KNOB* WOODEN مقبض ناقل حركة مثبت على المقود*

INTERIOR HERITAGE EDITION EMBLEM* LIMITED EDITION BADGE عالمة التصميم الداخلي إلصدار هيريتج*

CUSTOM MADE KEY BOX* • علبة مفاتيح حسب اختيارك*

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO (CD/USB/AUX/BLUETOOTH) •
 /USB مقبس /CD النظام الصوتي )مشغل 

مخرج صوتي إضافي/ بلوتوث(

NUMBER OF SPEAKERS 6 عدد المكبرات الصوتية

EXTERIOR FEATURES مزايا التصميم الخارجي

STEEL WHEELS 17" عجالت معدن

FRONT GRILLE BLACK الشبك األمامي

BACK DOOR BARN DOORS الباب الخلفي

SPARE WHEEL CARRIER BACK DOOR حامل العجل االحتياطي

HALOGEN HEADLAMP • مصابيح هالوجين أمامية

DOOR MIRRORS - POWERED • مرايا األبواب - كهربائية

CHROME OUTSIDE DOOR HANDLE • مقابض كرومية لألبواب من الخارج

PINTLE HOOK • خطاف للسحب

CLASSIC HERITAGE EMBLEM* • عالمة هيريتج الكالسيكية*

SAFETY FEATURES مزايا السالمة 

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) 
& BRAKE ASSIST (BA) •

 )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
)BA( ونظام الفرملة المساعد

DUAL FRONT AIRBAGS • وسائد هوائية أمامية مزدوجة

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION 
(EBD) • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

CLASSIC 70's SIDE STRIPES* •
شريط جانبي كالسيكي على نمط  أعوام 

السبعينات*

FRONT & REAR PARKING SENSORS* • حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة*

TYRE PRESSURE WARNING • التحذير لضغط الهواء في اإلطارات

MATERIAL CODE TYLC05P40ME1RA20 رمز الموديل

RETAIL PRICE (AED) 169,900 سعر التجزئة )درهم إماراتي(


