ّ
يوفر نظام التحكم بالزحف السيطرة بشكل
مثالي على والفرامل ،ما يحافظ على سرعة
منخفضة باستمرار لتحقيق قيادة آمنة
وموثوقة على الرمال ،التراب ،الصخور،
الثلوج ،األوحال ،المنحدرات الحادة أو غيرها
ّ
تتطلب تحكم ًا دقيق ًا
من األسطح التي
بدواسة السرعة.

Crawl Control provides optimal
throttle and brake control,
maintaining a constant low speed
to support safe, sure driving on
sand, dirt, rock, snow, mud, steep
grades and other surfaces that
require fine accelerator control.

Specifications
TECHNICAL FEATURES
ENGINE

2.7 L – 3 Doors
GXR
2.7L, 4-CYLINDER, 16-VALVE, DOHC, VVT-I (2TR-FE)

المــواصـفــات
المزايا التقنية
المحرك

OUTPUT (HP/RPM)

164/5200

) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان

TORQUE KG-M/RPM

25/3800

) دورة في الدقيقة/ متر- عزم المحرك (كغ

6-SPEED AUTOMATIC

ناقل الحركة

TERRAIN

4X4 FULL-TIME

نظام الدفع

TYRE SIZE

265/60 R18

TRANSMISSION

DIMENSIONS (MM)

L4,505 × W1,885 × H1,830

مقاس العجالت
)األبعاد (ملم
سعة خزان الوقود

FUEL TANK CAPACITY

87 LITRES

GROSS WEIGHT (KG)

2,510

NUMBER OF DOORS

3

عدد األبواب

SEATING CAPACITY

5

عدد المقاعد
المزايا الداخلية

INTERIOR FEATURES
MANUAL AIR CONDITIONER WITH REAR AIR VENTS

)الوزن اإلجمالي (كغ

•

مكيف هواء يدوي مع فتحات خلفية

CENTRAL LOCKING

•

قفل مركزي

CENTER CONSOLE COOLER BOX

•

صندوق تبريد في الكونسول األوسط

LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL

•

مقود مزين بالجلد

FABRIC SEATS

•

مقاعد قماشية

FLOOR MATS

•

سجادات أرضية

POWER STEERING

•

مقود كهربائي

POWER WINDOWS

•

نوافذ كهربائية

PUSH START BUTTON

•

زر لتشغيل المحرك
النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM
AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH

•

 بلوتوث/USB  مقبس/ مخرج صوتي إضافي/CD مشغل/FM /AM راديو

NUMBER OF SPEAKERS

6

عدد المكبرات الصوتية

9.0" NAVIGATION

•

 بوصة9 نظام مالحة مع شاشة مقاس

STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE

•

 الهاتف/أزرار على المقود للتحكم بالصوت
المزايا الخارجية

EXTERIOR FEATURES
BACK DOOR MOUNTED SPARE WHEEL WITH HARD COVER

•

عجلة احتياطية مثبتة على الباب الخلفي مع غطاء صلب

BODY COLOURED DOOR HANDLES

•

مقابض األبواب بلون الهيكل

BODY COLOURED DOOR MIRRORS

•

مرايا األبواب بلون الهيكل

Specifications
EXTERIOR FEATURES

2.7 L – 3 Doors
GXR

المــواصـفــات
المزايا الخارجية

Specifications
TECHNICAL FEATURES

المــواصـفــات

2.7 L – 5 Doors
EXR

GXR

VXR

المزايا التقنية

DOOR MIRRORS - POWERED/RETRACTABLE

•

مرايا األبواب – كهربائية وقابلة للطي

HALOGEN HEADLAMPS

•

مصابيح أمامية هالوجين

ROOF SPOILER

•

جناح على السقف

SIDE STEPS

•

عتبات جانبية

FRONT FOG LAMPS LED

•

 أمامية للضبابLED مصابيح

18” ALLOY WHEELS

•

 بوصة18 عجالت ألومنيوم

WIRELESS DOOR LOCK

•

قفل السلكي لألبواب

DIMENSIONS (MM)

SMART KEYLESS ENTRY

•

دخول ذكي بدون مفتاح

FUEL TANK CAPACITY

87 LITRES

SUNROOF

•

فتحة سقف

GROSS WEIGHT (KG)

2,850

MANUAL HEADLIGHT LEVELLING

•

تعديل يدوي لمستوى المصابيح األمامية

NUMBER OF DOORS

5

عدد األبواب

SEATING CAPACITY

7

عدد المقاعد

مزايا األمان

SAFETY FEATURES
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS)

•

)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

BRAKE ASSIST (BA)

•

)BA( نظام الفرملة المساعد

ENGINE

المحرك

2.7L, 4-CYLINDER, 16-VALVE, DOHC, VVT-I (2TR-FE)

OUTPUT (HP/RPM)

164/5200

) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان

TORQUE (KG-M/RPM)

25/3800

) دورة في الدقيقة/ متر- عزم المحرك (كغ

TRANSMISSION
TERRAIN
TYRE SIZE

6-SPEED AUTOMATIC

ناقل الحركة

4X4 FULL-TIME

نظام الدفع

265/65 R17

مقاس العجالت

265/60 R18

) األبعاد (ملم

L4,780 × W1,885 × H1,845

سعة خزان الوقود
)الوزن اإلجمالي (كغ

المزايا الداخلية

INTERIOR FEATURES

مكيف هواء يدوي

MANUAL AIR CONDITIONER

•

TRI-ZONE CLIMATE CONTROL

CENTRAL LOCKING

•

•

•

قفل مركزي

CENTRE CONSOLE COOLER BOX

•

•

•

صندوق تبريد في الكونسول األوسط

FABRIC SEATS

•

•

LEATHER*

مقاعد قماشية

FLOOR MATS

•

•

•

سجادات أرضية

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD)

•

)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISOFIX)

•

)ISO-FIX( نظام تثبيت مقعد الطفل

REAR PARKING SENSORS*

•

*حساسات خلفية لركن السيارة

DUAL FRONT/SIDES/CURTAIN/KNEE AIRBAGS

•

وسائد هوائية أمامية مزدوجة و جانبية وستائرية وعلى مستوى الركبة

TRACTION CONTROL (TRC)

•

)TRC( نظام التحكم بالجر

POWER STEERING

•

•

•

مقود كهربائي

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

POWER WINDOWS

•

•

•

نوافذ كهربائية

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

•

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

•

•

مقود مزين بالجلد

REAR FOG LAMP

•

مصباح خلفية للضباب

FRONT PARKING SENSORS*

•

*حساسات أمامية لركن السيارة

REAR VIEW CAMERA

•

كاميرا للرؤية الخلفية

LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL

النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM
AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH

•

7” DISPLAY AUDIO

•

 بلوتوث/USB  مقبس/ مخرج صوتي إضافي/CD مشغل/FM /AM راديو

NUMBER OF SPEAKERS

6

6

6

عدد المكبرات الصوتية

STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE

•

•

•

 الهاتف/أزرار على المقود للتحكم بالصوت

•

 بوصة9 نظام مالحة مع شاشة مقاس

9.0" NAVIGATION

المزايا الخارجية

EXTERIOR FEATURES
ALLOY WHEELS

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  = القياسي:الرمز

عجالت ألومنيوم

17”

18"

18"

FLOOR MOUNTED SPARE WHEEL

•

•

•

اإلطار االحتياطي مثبت على األرضية

DOOR MIRRORS - POWERED

•

•

•

مرايا األبواب – كهربائية

Specifications
EXTERIOR FEATURES

المــواصـفــات

2.7 L – 5 Doors
EXR

GXR

VXR

المزايا الخارجية

ROOF SPOILER

•

•

•

جناح على السقف

SIDE STEPS

•

•

•

عتبات جانبية

WIRELESS DOOR LOCK

•

•

•

قفل السلكي لألبواب

FRONT FOG LAMPS LED

•

•

•

 أمامية للضبابLED مصابيح

MANUAL HEADLIGHT LEVELLING

•

•

•

تعديل يدوي لمستوى المصابيح األمامية

BODY COLOURED DOOR HANDLES

•

•

•

مقابض األبواب بلون الهيكل

BODY COLOURED DOOR MIRRORS

•

•

•

مرايا األبواب بلون الهيكل

DOOR MIRRORS - RETRACTABLE

•

•

•

مرايا األبواب – كهربائية قابلة للطي

•
•

SUNROOF
CHROME RADIATOR GRILLE

•

•

TECHNICAL FEATURES

المــواصـفــات

4.0 L
EXR

ENGINE

GXR

VXR

LIMITED

المحرك

4.0L, V6, 24-VALVE, DOHC, DUAL VVT-I (1GR-FE)
271/5600

271/5600

) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان

TORQUE KG-M/RPM

38.9/4400

38.9/4400

) دورة في الدقيقة/ متر- عزم المحرك (كغ

6-SPEED AUTOMATIC

6-SPEED AUTOMATIC

ناقل الحركة

TERRAIN

4x4 FULL-TIME

4x4 FULL-TIME

نظام الدفع

TYRE SIZE

265/60 R18

265/60 R18

TRANSMISSION

DIMENSIONS (MM)

L4,950 × W1,885 × H1,845

L4,950 × W1,885 × H1,890

150 LITRES

150 LITRES

فتحة سقف

GROSS WEIGHT (KG)

2,950

2,950

شبك أمامي كروم

NUMBER OF DOORS

5 DOORS

5 DOORS

ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS)

•

•

•

)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

BRAKE ASSIST (BA)

•

•

•

)BA( نظام الفرملة المساعد

CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX)

•

•

•

)ISO-FIX( نظام تثبيت مقعد الطفل

REAR FOG LAMP

•

•

•

مصباح خلفي للضباب

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

•

•

•

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

REAR PARKING SENSORS*

•

•

•

*حساسات خلفية لركن السيارة

DUAL FRONT AIRBAGS

•

•

•

وسائد هوائية أمامية مزدوجة

FRONT PARKING SENSORS*

•

•

•

*حساسات توقف أمامية

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

•

•

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD)

•

•

)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

TRACTION CONTROL (TRC)

•

•

)TRC( نظام التحكم بالجر

REAR VIEW CAMERA

•*

•

كاميرا للرؤية الخلفية

CRUISE CONTROL

•

•

مثبت سرعة

SEATING CAPACITY
FUEL EFFECIENCY (KM/L)

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  = القياسي:الرمز

)األبعاد (ملم
سعة خزان الوقود
)الوزن اإلجمالي (كغ
عدد األبواب

) ل/ كفاءة استهالك الوقود (كم

10.1

المزايا الداخلية

INTERIOR FEATURES
AIR CONDITIONING

مقاس اإلطارات

عدد المقاعد

7 SEATS

MANUAL

نظام تكييف هوائي

TRI-ZONE CLIMATE CONTROL

CENTRE CONSOLE COOLER BOX

•

•

•

•

صندوق تبريد في الكونسول األوسط

LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL

•

•

•

•

مقود مزين بالجلد

FABRIC

FABRIC

LEATHER

•

المادة المصنوعة منها المقاعد

POWER STEERING, POWER WINDOWS (ALL AUTO)

•

•

•

•

 جميع النوافذ كهربائية،مقود كهربائي

PUSH START BUTTON

•

•

•

•

زر لتشغيل المحرك بدون مفتاح

•

SEATS MATERIAL

•

مقاعد أمامية كهربائية

POWER TILT AND TELESCOPIC STEERING COLUMN

•

عمود المقود كهربائي تلسكوبي وقابل لإلمالة

AUTO DIMMING REAR VIEW MIRROR

•

مرآة للرؤية الخلفية ذات تعتيم تلقائي

WOOD GRAIN INTERIOR PACKAGE

•

تجهيزات داخلية خشبية

MULTI-STAGE VENTILATED FRONT SEATS

•

مقاعد أمامية متعددة األوضاع مع نظام تهوية

POWER FOLDING DOWN 3RD ROW SEATS

•

ً
كهربائيا
مقاعد الصف الثالث قابلة للطي

OPTITRON SPEEDOMETER

•

عداد أوبتيترون للسرعة

FRONT SEATS POWERED

النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory

الفئة

OUTPUT (HP/RPM)

FUEL TANK CAPACITY

مزايا األمان

SAFETY FEATURES

Specifications

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH

•

9" NAVIGATION

9” JBL NAVIGATION

NUMBER OF SPEAKERS

6

6

6

14

STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE

•

•

•

•

 مقبس/ مخرج صوتي إضافي/CD مشغل/FM /AM نظام صوتي مع راديو
 بلوتوث/USB
عدد المكبرات الصوتية
 الهاتف/أزرار على المقود للتحكم بالصوت

Specifications

المــواصـفــات

4.0 L

EXTERIOR FEATURES

EXR

GXR

VXR

LIMITED

ALLOY WHEELS

المزايا الخارجية
عجالت ألومنيوم

18"

18"

18"

18”

BACK DOOR SPARE WHEEL WITH HARD COVER

•

•

•

•

عجلة احتياطية مثبتة على الباب الخلفي مع غطاء صلب

BODY COLOURED DOOR HANDLES & DOOR MIRRORS
(POWERED / RETRACTABLE)

•

•

•

•

مقابض األبواب بلون الهيكل ومرايا األبواب كهربائية وقابلة للطي

ROOF SPOILER

•

•

•

•

جناح على السقف

SIDE STEPS

•

•

W/ COVER

•

عتبات جانبية

MANUAL

MANUAL

AUTO

AUTO

•

•

•

•

شبك أمامي كرومي

•

•

•

سكك للتحميل على السقف* وفتحة سقف

HEADLIGHT LEVELLING
CHROME RADIATOR GRILLE
ROOF RAIL (EMBEDDED)*, SUNROOF
SMART KEYLESS ENTRY

•

CHROME INSERTS FOR DOOR MIRRORS

•
•

W/ REMOTE ENGINE STARTER
•

•

تعديل مستوى المصابيح األمامية

دخول ذكي بدون مفتاح
ملحقات كرومية لمرايا األبواب

FRONT BUMPER SPOILER WITH REAR BUMPER EXTENSIONS

•

جناح على المصد األمامي وملحق للمصد الخلفي

LED HEADLIGHTS WITH DRLs, HEADLIGHT CLEANERS

•

 منظفات للمصابيح األمامية، أمامية مع مصابيح نهاريةLED مصابيح

SIDE PROTECTION MOULDING

•

عوارض جانبية للحماية
مزايا األمان

SAFETY FEATURES
ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD)

•

•

•

•

)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

LED FRONT FOG LAMPS + REAR FOG LAMPS

•

•

•

•

 أمامية للضباب ومصابيح ضباب خلفيةLED مصابيح

FRONT & REAR PARKING SENSORS

•*

•*

•*

•

*حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة

DUAL FRONT AIRBAGS

•

ACTIVE TRACTION CONTROL (ATRC)

•

REAR VIEW CAMERA

وسائد هوائية أمامية مزدوجة

W/ SIDE , CURTAIN, KNEE
•

•

•

)ATRC( نظام التحكم بالجر الفعال

•

•

•

كاميرا للرؤية الخلفية

CRUISE CONTROL

•

•

•

•

مثبت سرعة

HILL START ASSIST CONTROL (HAC), DOWN HILL
ASSIST CONTROL (DAC)

•

•

•

•

 نظام التحكم المساعد لهبوط،نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات
المنحدرات

REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA), BLIND SPOT DETECTION (BSD)

•

•

•

•

)BSD(  كشف الزوايا غير المرئية،)RCTA( نظام التحذير عند الرجوع للخلف

MULTI TERRAIN MONITOR WITH 4 CAMERAS,
MULTI TERRAIN SELECT (MTS)

•

 خاصية اختيار أنماط، كاميرات4 شاشة ألنماط التضاريس المتعددة مع
)MTS( التضاريس

KINETIC DYNAMIC SUSPENSION SYSTEM
(KDSS), CRAWL CONTROL (CC)

•

)CC(  نظام التحكم بالزحف،)KDSS( نظام التعليق الحركي الديناميك

•

)LSD( قفل ترس تفاضلي أوسط مع ترس تفاضلي محدود اإلنزالق

CENTRE DIFFERENTIAL LOCK WITH LSD

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory

•

•

•

األلــوان الـخــارجـيــة

Exterior colours

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  = القياسي:الرمز

)040( أبيض ناصع

