
CALL 800TOYOTA TOYOTA.AE



تاريخ من التطور والعراقة
A STORY OF INHERITANCE
AND EVOLUTION

The Land Cruiser’s history began in 1951 with Toyota Jeep BJ, 
the first-generation model.
Since then, the Land Cruiser continues to evolve with the 
development basis of reliability, durability and drivability. The 
King of 4WD has earned a reputation as a vehicle that allows 
users to ‘go anywhere & everywhere,’ ‘come back alive and 
safe’ and strengthened it over the course of its history. 2021, 
will be the 70th Anniversary of the Land Cruiser.

بــدأت مســيرة النــد كــروزر بطــراز تويوتــا جيــب بــي جيــه، الجيــل األول مــن 
ســيارات النــد كــروزر والــذي ُأطلــق عــام 1951.

ــز علــى جوانــب  ــور مــع التركي ــد كــروزر التط ــا، تواصــل سلســلة الن ومــن حينه
الموثوقيــة والمتانــة وســهولة القيــادة. واكتســبت الســيارة التــي تتربــع علــى 
ــدى  ــى م ــخة عل ــة وراس ــمعًة مرموق ــع س ــة الدف ــيارات رباعي ــرش الس ع
ــام  ــات. وفــي ع ــف الطرق ــى مختل ــة عل ــل آمن ــيلة نق ــا وس ــيرتها بصفته مس
2021، ســتحتفل تويوتــا بالذكــرى الســنوية الســبعين علــى إطــاق النــد كروزر.

Cars shown is for illustrative purposes only, actual model may vary..الـسيـارات الظاهـرة هي بغـرض التوضيح فقـط، وقد تـختلف عـن الموديل الحقيـقي



تجربة قيادة مميزة على الطرقات الوعرة والعادية
On-road and off, you can drive as you wish

VXR

The King of 4WD provides the best on-road and off-road performance in its history.

Cars shown is for illustrative purposes only, actual model may vary..الـسيـارات الظاهـرة هي بغـرض التوضيح فقـط، وقد تـختلف عـن الموديل الحقيـقي

توفر سيارة الدفع الرباعي الرائدة أداًء على الطرقات الوعرة والعادية غير مسبوق في تاريخ السلسلة.



أناقة عصرية تخطف األنظار
Sophisticated styling that
shines in the city

The Land Cruiser has evolved with sophisticated depth and mature charm.

Cars shown is for illustrative purposes only, actual model may vary..الـسيـارات الظاهـرة هي بغـرض التوضيح فقـط، وقد تـختلف عـن الموديل الحقيـقي

تتمتع سيارات الند كروزر بحضور خاص يزداد تألقًا مع كل جيل.



Basic 4WD performance gets an upgrade
أداء يرتقي بالسيارات رباعية الدفع

Strong yet Light Weight Body
A frame with optimally positioned high-tensile steel and 
aluminum body panels increases rigidity while reducing 
weight for improved off-road stability and strength and 
stable on-road handling and ride comfort. 

Steering Actuator / Suspension System
The steering system features an electric steering actuator that 
enhances steering feel and maneuverability during low-speed 
driving. The front and rear suspension system delivers high 
off-road performance and on-road handling stability as well as 
riding comfort.

Engine / Transmission
Exceptional power performance makes for a 
seamless and pleasant driving experience, while 
achieving excellent fuel economy

V6 3.5-liter turbo 
gasoline engine

10-speed automatic transmission

Class-leading performance is achieved through high quality, durability and reliability.
أداء رائد في فئته بفضل جودٍة ومتانٍة وموثوقيٍة ال ُتضاهى.

هيكل يتميز بالقوة وخفة الوزن

المحّرك / مجموعة نقل الحركة

المحرك المساعد على التوجيه ونظام التعليق

ــاز بموقــع  ــوم تمت ــوالذ واأللمني ــكل ألواحــًا مــن الف ــة الهي تتضمــن بني
مثالــي ومقاومــة شــد عاليــة لتعزيــز المتانــة وتخفيــف الــوزن، ممــا 
يمنــح الســيارة ثباتــًا وقــوًة أعلــى علــى الطرقــات الوعــرة وتوازنــًا 

ــة. ــادة مريح ــة قي ــة وتجرب ــات العادي ــى الطرق ــل عل أفض

قوة جّبارة تتيح تجربة قيادة سلسة وممتعة، مع توفير 
استهاك الوقود.

محرك بنزين من ست 
أسطوانات سعة 3.5 ليتر

ناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات
ــه الســيارة، يعمــل علــى  ــه محــرك كهربائــي للمســاعدة فــي توجي يضــم نظــام التوجي
تعزيــز شــعور الســائق بمســار الســيارة وقدرته علــى المناورة عنــد القيادة بســرعات 
منخفضــة. ويســاعد نظــام التعليــق األمامــي والخلفــي علــى تقديــم أداء رفيــع علــى 
الطرقــات الوعــرة كمــا يحّســن مــن مســتوى الثبــات علــى الطرقــات العاديــة ويوفــر 

تجربــة قيــادة مريحــة.



Advanced technology for exceptional driving performance 
أداء ال مثيل له باالعتماد على أحدث التقنيات

Multi-Terrain Select with AUTO Mode
Multi-Terrain Select is a revolutionary system that enables you to drive over all kinds of road surfaces. 
To address the road surface and provide optimal traction, the system selects from five different modes, 
when the transfer range is in H4 and from four different modes when in L4. In addition, by selecting AUTO 
mode, the vehicle estimates the current driving surface based on information from various sensors and 
optimises driving force and suspension control. The driver does not need to change the driving mode to 
get the best off-road performance.

Multi-Terrain Monitor
With four cameras installed on the front, sides 
and rear of the vehicle, the system provides 
off-road driving support by capturing the road 
conditions around the vehicle, which are often 
in the driver‘s blind spots. 

The centre display shows the front, rear, 
left and right of the vehicle, as well as 
also an image, featuring guidelines, of 
the view directly underneath the vehicle, 
as if the floor were transparent. In 
addition, a panoramic view will display 
an image of the vehicle from above. 

A: Front view 
B: Side view (left & right) 
C: Back view 
D: Panoramic view 
E: Underfloor view

Cars shown is for illustrative purposes only, actual model may vary..الـسيـارات الظاهـرة هي بغـرض التوضيح فقـط، وقد تـختلف عـن الموديل الحقيـقي

نظام اختيار متعدد التضاريس يمكن ضبطه تلقائيًا
يمثل نظام االختيار متعدد التضاريس نقلة نوعية في عالم السيارات، ويمّكن السائق من القيادة على مختلف أنواع الطرقات 

بغض النظر عن طبيعة سطحها لضمان قوة جر مثالية. ولتحقيق ذلك، يقوم النظام باالختيار من بين خمسة أنماط مختلفة عندما 
تكون السيارة في وضع السرعة العالية، ومن بين أربعة أنماط مختلفة عندما تكون السيارة في وضع السرعة المنخفضة. كما 
يمكن تحديد طبيعة سطح الطريق أوتوماتيكيًا وتحسين القوة الدافعة واستقرار السيارة من خال اختيار وضع الضبط التلقائي، 

وذلك بناًء على معلومات من مختلف الحساسات في السيارة. مما يوفر على السائق عناء اختيار نمط القيادة المناسب لتحقيق 
أفضل أداء على الطرق الوعرة.

شاشة متعّددة التضاريس
يوفــر هــذا النظــام الدعــم للســائق عنــد القيــادة علــى 
ــق حــول الســيارة،  ــد العوائ الطــرق الوعــرة مــن خــال تحدي
ــك  ــائق، وذل ــة الس ــة رؤي ــارج زاوي ــون خ ــا تك ــًا م ــي غالب والت
بفضــل أربــع كاميــرات ُمرّكبــة فــي الجهــة األماميــة والخلفيــة 

ــيارة. ــي الس ــى جانَب وعل

وتظهــر علــى الشاشــة المركزيــة جميــع جوانــب 
تحتــوي  مباشــرة  صــورة  تنقــل  كمــا  الســيارة، 
خطوطــًا إرشــادية للمنطقــة أســفل الســيارة، كمــا 
لــو كانــت األرضيــة شــفافة. فضــاً عــن زاويــة عرض 

ــة. ــة العلوي ــن الجه ــيارة م ــّور الس ــة تص بانورامي

أ: الجهة األمامية
ب: الجانبين األيمن واأليسر

ت: الجهة الخلفيةالعلوية.
ث: زاوية عرض بانورامية

ج: المنطقة أسفل السيارة



Excellent off-road capability
قدرات ممتازة على الطرقات الوعرة

Front Differential Lock
In addition to the rear differential lock, there is a new front differential lock. 
Even on rough roads, when one wheel is lifted off the ground, the system 
distributes driving force optimally to the grounded tyre. This improves escape 
performance and provides excellent rough-road driving performance.

Turn Assist Function 
Turn Assist helps to turn the vehicle in response to the driver’s 
steering, while maintaining a consistently low speed, even in 
tight corners, which would normally be difficult to pass without a 
turnaround maneuver. 

Cars shown is for illustrative purposes only, actual model may vary..الـسيـارات الظاهـرة هي بغـرض التوضيح فقـط، وقد تـختلف عـن الموديل الحقيـقي

قفل تفاضلي أمامي

خاصية المساعدة عند االنعطاف

ــي الخلفــي،  ــل التفاضل ــى القف ــة إل ــي أمامــي إضاف ــل تفاضل ــى قف ــدة عل ــروزر الجدي ــد ك ــوي الن تحت
ممــا يعنــي توزيــع قــوة الجــر علــى باقــي إطــارات الســيارة بالشــكل األمثــل عندمــا يرتفــع أحدهــا عــن 
األرض عنــد القيــادة علــى الطرقــات الوعــرة مــا يســهم فــي تعزيــز قــدرة الســيارة علــى الخــروج مــن 

التضاريــس الصعبــة ويوفــر أداًء ممتــازًا علــى الطرقــات الوعــرة.

ــًا  ــاف الســيارة وفق ــادة انعط ــاف علــى زي ــد االنعط ــة المســاعدة عن تســاعد خاصي
ــات  ــد المنعطف ــى عن ــة حت ــة وثابت ــرعة منخفض ــى س ــاظ عل ــع الحف ــا م ــة دورانه لجه

ــا. ــة لتجاوزه ــاورة إضافي ــراء من ــى إج ــادة إل ــائقين ع ــر الس ــي تضط ــديدة، والت الش

Crawl Control
Crawl Control helps provide optimal throttle and 
brake control, maintaining a constant low speed 
to support safe, sure driving on sand, dirt, rock, 
snow, mud, steep grades, or other surfaces that 
require fine accelerator control. Five speeds are 
offered, with fully automatic throttle and brake 
control that helps you to concentrate on steering 
the vehicle. 

نظام التحكم بالجر
يتيــح نظــام التحكــم بالجــر تحقيــق أفضــل تحكــم بدواســتي 
ــة ــة وثابت ــرعة منخفض ــاظ علــى س ــل، والحف ــود والفرام الوق
لضمــان القيــادة بأمــان وثقــة علــى الطرقــات الرمليــة والترابية 
والصخريــة والثلجيــة والطينيــة والطــرق المنحــدرة وغيرهــا مــن 
األســطح التــي تتطلــب تحكمــًا دقيقــًا بســرعة الســيارة. وتتوفــر 
خمــس ســرعات، مــع إمكانيــة التحكــم بدواســتي الوقــود 
والفرامــل بصــورة أوتوماتيكيــة بالكامــل، مــا يتيــح للســائق 

التركيــز علــى عمليــة التوجيــه.



مزايا متطورة وقدرة عالية على التفاعل مع المحيط

Progression of functionality and high-quality sense 

Large 12.3- inch Display with
Toyota Multi-Operation Touch (TMOT)
Display has been equipped to provide a 
tablet like experience when operating 
Navigation, air conditioning, and other 
functions. Apple CarPlay and Android 
Auto ready.

The cockpit offers you a luxurious feel and ride comfort as a flagship SUV.

تتميز مقصورة القيادة بمظهر فاخر وتمنح إحساسًا بالراحة يرتقي بالسيارة إلى فئة السيارات تتميز مقصورة القيادة بمظهر فاخر وتمنح إحساسًا بالراحة يرتقي بالسيارة إلى فئة السيارات 
الرياضية متعددة األغراض الرائدةالرياضية متعددة األغراض الرائدة.

 شاشة كبيرة قياس 12.3 بوصة بتقنية التحكم
باللمس متعدد الوظائف من تويوتا

ــًة تحاكــي اســتعمال جهــاز  توفــّر هــذه الشاشــة تجرب
الكمبيوتــر اللوحــي لتشــغيل وظائــف الماحــة وتكييــف 
الهــواء وغيرهــا الكثيــر، وهــي متوافقــة مــع نظامــي 

آبــل كار بــاي وأندرويــد أوتــو. 



تمنح المقصورة الداخلية أرقى مستويات الراحة،

An interior that’s both comfortable 
and convenient

Seat Configuration
All seats can be flexibly arranged to suit the number 
of passengers onboard and the amount of luggage 
being carried.

Rear Air Conditioning
An automatic rear air conditioner helps 
enhance rear-passenger comfort. 

Luggage Room
A switch allows you to automatically 
stow the third-row seats (electric 
control only) under the floor to 
create ample storage room. 

It’s a high-quality, sophisticated space for traveling, unaffected 
by external environment.

تأثيــرات  عــن  ومعزولــة  الســفر،  أجــواء  تناســب  عصريــة  مســاحة  وتوفــر 
المحيط الخارجي.

مساحة األمتعة

نظام تكييف هواء في الجهة الخلفية

مقاعد قابلة للتعديل

ــد  يمكــن طــي الصــف الثالــث مــن المقاع
بكبســة زر لتوفيــر مســاحة تخزيــن كبيــرة 

ــيارة. ــة الس ــت أرضي تح

الجهــة  فــي  الهــواء  تكييــف  نظــام  يســاهم 
الــركاب. راحــة  تعزيــز  علــى  الخلفيــة 

يمكــن إعــادة ترتيــب جميــع المقاعــد بســهولة بمــا يتناســب مــع عــدد 
الــركاب وكميــة األمتعــة فــي الســيارة.



Advanced safety technologies 
تقنيات سالمة متطورة

Other safety features

Parking Support Brake
Parking support brakes, which provide driving force suppression and brake control, are 
available for situations where there is a risk of collision with obstacles in front or behind the 
vehicle when driving at low speeds, such as when parking. 

Rear Cross Traffic Alert / Rear Camera Detection
When backing up, RCTA detects rear approaching vehicles in hard-to-see areas. In addition, 
to help avoid collision, the RCD detects pedestrians near the rear of the vehicle. 

SRS Airbags
Airbags and knee airbags for the driver and front-seat passenger, side airbags 
for first and second rows, and curtain-shield airbags for all three rows support 
passenger safety in the event of a collision. 
*Availability of airbags differs depending on vehicle specifications.

Pre-Collision System
Using millimeter-wave radar and monocular camera sensors, the system detects vehicles and pedestrians (day and night time) and bicyclists (day time), which the vehicle is approaching. 
If it determines that there is a high possibility of a frontal collision, it increases brake pressure to optimise collision avoidance. What’s more, if the system determines that there is an 
extremely high probability of a frontal collision, it automatically activates the brakes to help avoid or reduce impact. It is also capable of detecting oncoming vehicles and pedestrians at 
crosswalks and intersections.

PCS

PCS

Dynamic Radar Cruise Control
DRCC is equipped with millimeter-wave radar and monocular camera sensors to detect oncoming vehicles and assist in maintaining a safe distance from vehicles in front. When the 
vehicle in front is stopped, the system keeps your vehicle stopped. When the vehicle ahead moves out, it allows you to pull out, follow and resume full driving operations (with Full Speed 
Range Following function). 

DRCC

DRCC

Adaptive High Beam System
While maintaining a high beam, it automatically shades the portion of the beam that shines on approaching and forward vehicles, providing excellent visibility at night. 

AHS

AHS

Lane Tracing Assist
During expressway driving with Dynamic Radar Cruise Control activated, LTA provides assistance with steering maneuvers necessary for staying in the center of the lane. 

LTA

LTA

نظام التنبيه قبل االصطدام

نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي

نظام الضوء العالي المتكّيف

نظام تتّبع المسار

يعمــل نظــام التنبيــه قبــل االصطــدام علــى رصــد المركبــات والمشــاة )ليــاً ونهــارًا( وراكبــي الدراجــات )نهــارًا( عنــد اقتــراب الســيارة منهــم، باســتخدام رادار يعمــل بموجــات ذات أطــوال مليلمتريــة ومستشــعرات كاميــرا أحاديــة، وعنــد 
رصــد إمكانيــة تصــادم عاليــة مــن الجهــة األماميــة للســيارة، يقــوم النظــام بتخفيــف الســرعة لتجنــب التصــادم. وال تتوقــف وظائــف النظــام عنــد هــذا الحــّد، ففــي حــال رصــد إمكانيــة تصــادم عاليــة للغايــة مــن الجهــة األماميــة، يقــوم 

بتفعيــل المكابــح تلقائيــًا للمســاعدة علــى تجنــب االصطــدام أو تخفيفــه. كمــا يســتطيع رصــد المركبــات القادمــة عنــد التقاطعــات والمشــاة الذيــن يعبــرون الشــارع.

ــرا  ــعرات كامي ــة ومستش ــوال مليلمتري ــات ذات أط ــل بموج ــتخدام رادار يعم ــة، باس ــة األمامي ــن الجه ــة م ــافة آمن ــى مس ــاء عل ــى البق ــاعدة عل ــة للمس ــات القادم ــد المركب ــى رص ــراداري الديناميكــي عل ــرعة ال ــت الس ــام تثبي ــل نظ يعم
أحاديــة، وعنــد توقــف مركبــة أمــام الســيارة يقــوم النظــام بإيقــاف الســيارة، وعندمــا تتحــرك المركبــة، يســمح النظــام للســائق بتحريــك الســيارة واســتعادة التحكــم بكامــل عمليــات القيــادة )مــع إمكانيــة الحفــاظ علــى مســافة ثابتــة 

من السيارة األمامية(.

يعمل النظام على حجب الضوء الذي يعيق رؤية السيارات في كا االتجاهين عند تشغيل الضوء العالي، ما يوفر إمكانية رؤية ممتازة في ظروف القيادة الليلية.

يوفر نظام تتّبع المسار أثناء القيادة على الطرقات السريعة، ومع تفعيل نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي، المساعدة في مناورات التوجيه الضرورية للبقاء في منتصف المسار المحدد.

مزايا سالمة أخرى

تقنية سابورت بريك لركن السيارة وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي

نظام التنبيه من حركة المرور الخلفية ونظام الرصد من الكاميرا الخلفية

تســاعد تقنيــة ســابورت بريــك علــى منــع االصطــدام بالعوائــق األماميــة أو الخلفيــة فــي حالــة الســرعات المنخفضــة، 
ــل ركــن الســيارة، حيــث تعمــل علــى إيقــاف القــوة الدافعــة والتحكــم بالمكابــح. مث

تحتــوي الســيارة فــي المقاعــد األماميــة علــى وســائد هوائيــة أماميــة وأخــرى لحمايــة الركــب، فيمــا 
يحتــوي الصفــان األول والثانــي مــن المقاعــد علــى وســائد هوائيــة جانبيــة، إضافــة إلــى وســائد 
هوائيــة جانبيــة لحمايــة الــرأس فــي جميــع الصفــوف، مــا يضمــن أعلــى مســتويات الســامة للســائق 

ــادم. ــدوث تص ــال ح ــركاب فــي ح وال
*يختلف توافر الوسائد الهوائية حسب مواصفات السيارة.

ــا يصعــب  ــد الرجــوع بالســيارة، يقــوم نظــام التنبيــه مــن حركــة المــرور الخلفيــة برصــد الســيارات القادمــة مــن زواي عن
رؤيتهــا. كمــا يســاعد نظــام الرصــد مــن الكاميــرا الخلفيــة علــى تجنــب االصطــدام، ويرصــد المشــاة القريبيــن مــن الجهــة 

الخلفيــة للســيارة.



Benefit from the Toyota Care Service  
Contract only at the time of purchase and 

take advantage of the following:

Save up to 70%

Protection against inflation 

4-year or 80,000 km plan*

Totally transferable when 
you sell your car

* Whichever comes first

 يمكنك الحصول على عقد صيانة عناية 
 تويوتا في وقت الشراء فقط واالستفادة 
من المزايا التالية:

التوفير حتى %70

الحماية من زيادة تكاليف الصيانة

عقد صيانة لمدة 4 سنوات أو 80,000 كم*

 قابلية تحويل العقد كليًا عند
بيع السيارة

The unbeatable advantages 
that will make you and your Toyota happy Servicing your car with Al-Futtaim Toyota 

not only gives you peace of mind but also…

امتيازات ال تقاوم ستسعد قلبك وسيارتك  صيانة سيارتك لدى الفطيم تويوتا ستضفي
عليك راحة البال وتمنحك أيضًا...

Experts Knowledge
Nobody knows your Toyota better than 

our trained Toyota-certified technicians.

Flexibility and Convenience
Wherever you are, we are near you. Service your Toyota 

at any of our 12 state-of-the-art service centres across the UAE.

Higher Resale Value
A full-service and maintenance history with Al-Futtaim 

Toyota will increase the resale value of your car.

Warranty
Secure your Toyota warranty when you choose 

to get your servicing done by us.

Manufacturer Quality
When you put your car into the hands of our Toyota-certified 

technicians, you can be sure we’ll only service your car with Toyota 
Genuine Parts.

خبرة المختصين
من يعرف تويوتا خير من فنيي تويوتا المعتمدين والخبراء.

المرونة والراحة
 نحن بجانبك أينما كنت. قم بصيانة سيارتك تويوتا 
في أي من مراكزنا اإلثني عشر الحديثة حول اإلمارات.

قيمة أعلى عند إعادة البيع
 سجل كامل للصيانة من الفطيم تويوتا سيعزز 
من قيمة سيارتك عند إعادة بيعها.

الضمان
حافظ على ضمان تويوتا عند اختيارك إجراء الصيانة لدينا.

جودة الشركة المصنعة
 عندما تضع سيارتك بين يدي فنيي تويوتا المعتمدين ستضمن استخدام قطع
غيار تويوتا األصلية فقط.

* أيــهــمـــا يــأتي أوالً



SpecificationsSpecifications 4.0L V63.5L V6 Twin Turbo المــواصـفــاتالمــواصـفــات

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة
Key: = Standard / * = Approved Local Accessory الرمز: = القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة

TECHNICAL FEATURES EXR GXR VXR المزايا التقنية
ENGINE 4.0L (V6) المحرك
OUTPUT (HP/RPM) 271/ 5600 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE (NM/RPM) 385/ 4400 عزم المحرك )نيوتن متر/ دورة في الدقيقة(
TRANSMISSION 6 AT ناقل الحركة
TERRAIN 4x4 نمط التضاريس
TYRE SIZE 265/65R18 265/55R20 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (MM) L 5,115 x W 1,980 x H 1,920 L 5,145 x W 1,980 x H 1,890 األبعاد )ملم(
FUEL TANK CAPACITY 110 LITRES سعة خزان الوقود
SEATING CAPACITY 7 عدد المقاعد
FUEL EFFICIENCY (KM/L) 9.4 الكفاءة في استهالك الوقود
GROSS WEIGHT (KG) 3,120 الوزن اإلجمالي )كجم(
INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية
AIR CONDITIONING TRI-ZONE TRI-ZONE FOUR-ZONE نظام التكييف الهوائي
SEAT MATERIAL FABRIC - SUEDE LEATHER PREMIUM LEATHER المادة المصنوعة منها المقاعد
WOOD GRAIN PACKAGE PIANO BROWN WALNUT باقة من التزيينات الخشبية الداخلية
STEERING WHEEL LEATHER LEATHER & WOOD مقود
OPTITRON METER WITH MULTI-INFORMATION DISPLAY 4.2" 4.2" 7" عداد اوبتيترون مع شاشة عرض متعددة المعلومات
ELECTRIC PARKING BRAKE WITH BRAKE HOLD • • • فرامل ركن كهربائية مع تثبيت الفرامل
REMOTE ENGINE STARTER • • WITH MOBILE APP تشغيل المحرك عن بعد
POWERED FRONT SEATS DRIVER DRIVER & PASSENGER مقاعد أمامية كهربائية
WIRELESS CHARGER • • شاحن السلكي
TONNEAU COVER • • غطاء لمساحة التحميل
DRIVER MEMORY FUNCTION • ذاكرة لمقعد السائق
THIRD ROW POWERED SEATS • مقاعد الصف الثالث كهربائية
VENTILATED SEATS FRONT & 2ND ROW مقاعد مهواة
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي
AUDIO: (AM/FM + FM SUB + DAB + ROOF (TEL + GPS)) 9" 9" 12.3" )AM/FM + FM SU + DAB + ROOF )TEL + GPS(( :نظام الصوت
NUMBER OF SPEAKERS 6 6 14 JBL عدد المكبرات الصوتية
APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO • • • أبل كار بالي وأندرويد أوتو
11" REAR SEAT ENTERTAINMENT • شاشة للمقعد الخلفي مقاس 11 بوصة
EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
ALLOY WHEELS 18" 20" 20" عجالت ألومنيوم 
SUNROOF • • • فتحة سقف
ROOF RAILS BLACK INTEGRATTED سكك للتحميل على السقف
DOOR MIRRORS - POWERED/RETRACTABLE/REVERSE AUTOTILT • • CHROME مرايا األبواب - تطوى كهربائيًا / قابلة للسحب / الرجوع 
LED HEADLIGHTS WITH DRLS & LED FRONT FOG LAMPS • • • LED و DRLS مع مصابيح ضباب أمامية LED مصابيح أمامية
HEADLIGHT LEVELING • • AUTO تعديل لمستوى المصابيح األمامية 
ROOF SPOILER • • • جناح على السقف
FRONT & REAR BUMPERS OFF-ROAD AEROKIT AEROKIT + PLATING مصدات أمامية وخلفية
HEADLIGHT CLEANERS • • منظفات للمصابيح األمامية
POWERED BACK DOOR • • باب خلفي كهربائي
SAFETY FEATURES ميزات األمان و السالمة
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS), BRAKE ASSIST (BA) • • • )BA( نظام الفرملة المساعد ,)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
DUAL FRONT AND KNEE AIRBAGS • • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة ووسادة هوائية للركبة
SIDE & CURTAIN AIRBAGS • • وسائد هوائية جانبية/ ستارية
REAR VIEW CAMERA • • WITH WASHER كاميرا للرؤية الخلفية
CRAWL CONTROL • • • نظام التحكم بالزحف 
E-CALL: EMERGENCY CALL SYSTEM • • • نظام مكالمة الطوارئ
DIFFERENTIAL LOCK REAR & CENTRE FRONT, REAR & CENTRE قفل الترس التفاضلي 
TOYOTA SAFETY SENSE PACKAGE باقة تويوتا للسالمة
PARKING SUPPORT BRAKE • مكابح مساعدة للركن
CRUISE CONTROL • DYNAMIC RADAR مثبت السرعة
LANE DEPARTURE ALERT (LDA) + STEERING VIBRATION • • نظام التنبيه عند الخروج عن المسار )LDA( مع اهتزاز المقود
PRE-COLLISION SYSTEM (PCS) • • نظام األمان قبل التصادم
AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB) • ADAPTIVE HIGH BEAM SYSTEM )AHB( نظام الشعاع العالي األتوماتيكي

TECHNICAL FEATURES EXR GXR VXR المزايا التقنية
ENGINE 3.5L, TWIN TURBO V6 المحرك
OUTPUT (HP/RPM) 409 / 5200 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE (NM/RPM) 650 / 3600 عزم المحرك )نيوتن متر/ دورة في الدقيقة(
TRANSMISSION 10 AT ناقل الحركة
TERRAIN 4X4 نمط التضاريس
TYRE SIZE 265/65R18 265/55R20 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (MM) L 5,115 x W 1,980 x H 1,920 L 5,145 x W 1,980 x H 1,890 األبعاد )ملم(
FUEL TANK CAPACITY 110 LITRES سعة خزان الوقود
SEATING CAPACITY 7 عدد المقاعد
FUEL EFFICIENCY (KM/L) 9.3 الكفاءة في استهالك الوقود
GROSS WEIGHT (KG) 3,230 الوزن اإلجمالي )كجم(
INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية
AIR CONDITIONING TRI-ZONE TRI-ZONE FOUR-ZONE نظام التكييف الهوائي
SEAT MATERIAL FABRIC - SUEDE LEATHER PREMIUM LEATHER المادة المصنوعة منها المقاعد
WOOD GRAIN PACKAGE PIANO BROWN WALNUT باقة من التزيينات الخشبية الداخلية
STEERING WHEEL LEATHER LEATHER & WOOD مقود
OPTITRON METER WITH MULTI-INFORMATION DISPLAY 4.2" 4.2" 7" عداد اوبتيترون مع شاشة عرض متعددة المعلومات
FRONT POWERED SEATS DRIVER DRIVER & PASSENGER مقاعد أمامية كهربائية
ELECTRIC PARKING BRAKE WITH BRAKE HOLD • • • فرامل ركن كهربائية مع تثبيت الفرامل
REMOTE ENGINE STARTER • • WITH MOBILE APP تشغيل المحرك عن بعد
POWER TILT & TELESCOPIC STEERING COLUMN •& MEMORY عمود المقود قابل لإلمالة تلسكوبي
VENTILATED SEATS FRONT FRONT & 2ND ROW مقاعد مهواة
WIRELESS CHARGER • • شاحن السلكي
TONNEAU COVER • • غطاء لمساحة التحميل
DRIVER MEMORY FUNCTION • ذاكرة لمقعد السائق
THIRD ROW POWERED SEATS • مقاعد الصف الثالث كهربائية
HEADS UP DISPLAY • شاشة عرض علوية
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي
AUDIO: (AM/FM + FM SUB + DAB + ROOF (TEL + GPS)) 9" 12.3" 12.3” NAVIGATION )AM/FM + FM SU + DAB + ROOF )TEL + GPS(( :نظام الصوت
NUMBER OF SPEAKERS 6 14 JBL 14 JBL عدد المكبرات الصوتية
APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO • • • أبل كار بالي وأندرويد أوتو
11” REAR SEAT ENTERTAINMENT WITH BLUETOOTH CONNECTED HEADPHONES • شاشة للمقعد الخلفي مقاس 11 بوصة مع تقنية البلوتوث لسماعات الرأس
EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
ALLOY WHEELS 18" 20" 20" عجالت ألومنيوم 
SUNROOF • • • فتحة سقف
ROOF RAILS BLACK INTEGRATTED سكك للتحميل على السقف
DOOR MIRRORS - POWERED/RETRACTABLE/REVERSE AUTOTILT • • CHROME مرايا األبواب - تطوى كهربائيًا / قابلة للسحب / الرجوع 
LED HEADLIGHTS WITH DRLS & LED FRONT FOG LAMPS • • • LED و DRLS مع مصابيح ضباب أمامية LED مصابيح أمامية
HEADLIGHT LEVELING • • AUTO تعديل لمستوى المصابيح األمامية 
ROOF SPOILER • • • جناح على السقف
FRONT & REAR BUMPERS OFF-ROAD AEROKIT AEROKIT + PLATING مصدات أمامية وخلفية
POWERED BACK DOOR • WITH KICK SENSOR باب خلفي كهربائي
HEADLIGHT CLEANERS • • منظفات للمصابيح األمامية
SAFETY FEATURES ميزات األمان و السالمة
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS), BRAKE ASSIST (BA) • • • )BA( نظام الفرملة المساعد ,)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
DUAL FRONT AND KNEE AIRBAGS • • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة ووسادة هوائية للركبة
SIDE & CURTAIN AIRBAGS • • وسائد هوائية جانبية/ ستارية
DIFFERENTIAL LOCK REAR & CENTRE TORQUE SENSING LSD قفل الترس التفاضلي 
REAR VIEW CAMERA • WITH GUIDE PANAROMIC VIEW + WASHER كاميرا للرؤية الخلفية
CRAWL CONTROL • • • نظام التحكم بالزحف 
E-CALL: EMERGENCY CALL SYSTEM • • • نظام مكالمة الطوارئ
3D MULTI TERRAIN MONITOR • نظام عرض ثالثي األبعاد ألنماط التضاريس المتعددة
ADAPTIVE VARIABLE SUSPENSION (AVS) • )AVS( نظام تعليق قابل للتكّيف والتغيير
TOYOTA SAFETY SENSE PACKAGE باقة تويوتا للسالمة
CRUISE CONTROL • DYNAMIC RADAR مثبت السرعة
PARKING SUPPORT BRAKE • مكابح مساعدة للركن
LANE DEPARTURE ALERT (LDA) + STEERING VIBRATION • LANE TRACE ASSIST نظام التنبيه عند الخروج عن المسار )LDA( مع اهتزاز المقود
AUTO HIGH BEAM (AHB) • ADAPTIVE HIGH BEAM SYSTEM )AHB( نظام الشعاع العالي األتوماتيكي
PRE-COLLISION SYSTEM (PCS) • • نظام األمان قبل التصادم
BLIND SPOT MONITOR • نظام مراقبة النقاط غير المرئية



Interior Colours

N.BEIGE Black Black & Dark Red

Exterior Colours

Dark Blue Mica <8x8> Avant-Garde Bronze Metallic <4V8> Dark Red Mica Metallic <3Q3> Attitude Black Mica <218>

Gray Metallic <1G3> Silver Metallic <1F7> Precious White Pearl <090> White Pearl Crystal Shine <070>

Approach angle*1:
32 degree

Ground clearance:
312mm

Departure angle:
26.5 degree

مقاسات
Dimensions

ألوان المقصورة الداخلية

ألوان الهيكل الخارجي

األسود وأألحمر داكن

األبيض اللؤلؤي اللماع <070>

األسود الفاحم >218<

األبيض اللؤلؤي <090>

>3Q3< األحمر المعدني الغامق

>1F7< الفضي المعدني

>4V8< البرونزي المعدني

>1G3< الرمادي المعدني

األزرق الغامق >8×8<

البيج السادةاألسود

Cars shown is for illustrative purposes only, actual model may vary..الـسيـارات الظاهـرة هي بغـرض التوضيح فقـط، وقد تـختلف عـن الموديل الحقيـقي


