
TECHNICAL FEATURES GXR الفئة
ENGINE 4.0L,V6, 24 VALVE, DOHC, DUAL VVT-I (1GR-GE) المحرك
OUTPUT (hp/rpm) 270/5600 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE (kg-m/rpm) 38.8/4400 عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة
TRANSMISSION 5 SPEED AUTOMATIC TRANMISSION ناقل   الحركة
TERRAIN 4x4 PART-TIME نظام الدفع
TYRES SIZE 265/ 70 R17 مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (mm) L 4,670 x W 1,905 x H 1,830 األبعاد )ملم(
Fuel Tank Capacity  DUAL TANK 159L (72L + 87L) سعة خزان الوقود )لتر(
Number Of Doors 5 DOORS عدد األبواب
FUEL EFFICIENCY (km/l) 9.8 كفاءة استهالك الوقود
SEATING CAPACITY 5 عدد المقاعد
INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية
MANUAL AIR CONDITIONER • نظام تكييف هوائي يدوي
POWER WINDOWS • نوافذ كهربائية
POWER STEERING • مقود كهربائي
CENTRAL LOCKING • قفل مركزي
FABRIC SEATS • مقاعد قماشية
BODY COLORED INSTRUMENT PANEL • لوحة عدادات بلون الهيكل
FLOOR MATS • سجادات أرضية
LEATHER-TRIMMED STEERING WHEEL • مقود مزين بالجلد
AIR COMPRESSOR* • ضاغط هواء*
DASHBOARD INSTRUMENT DISPLAY • شاشة عدادات
DRIVER & PASSENGER SIDE ARMREST • مسند ذراع جانبي للراكب
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM نظام الصوت و الترفيه

7" NAVIGATION AUDIO/CD/USB/AUX/BLUETOOTH • شاشة 7 إنش تعمل باللمس نظام مالحة/مشغل 
أقراص CD/مأخذ USB/بلوتوث

8 SPEAKERS • 8 مكبرات صوت
EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية
WIRELESS DOOR LOCK • قفل السلكي لألبواب
17" ALLOY WHEELS • عجالت ألومنيوم 17 إنش
OFF-ROAD FLAGS* • رايات للطرق الوعرة*

REAR WINDOW WIPER • مّساحة على الزجاج الخلفي
SIDE STEPS • عتبات جانبية
SILVER DOOR HANDLES • مقابض فضية لألبواب
SILVER RADIATOR GRILLE • شبك أمامي فضي
SILVER DOOR MIRRORS • مرايا األبواب فضية
DOOR MIRRORS - POWERED WITH ILLUMINATION 
LAMP • مرايا األبواب - كهربائية مع مصباح إنارة

SAFETY FEATURES ميزات األمان والسالمة
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) • )ABS( نظام المكابح المانعة لالنغالق
VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة
ACTIVE TRACTION CONTROL (A-TRAC) • )A-TRAC( نظام التحكم بالجر الفعال
DUAL FRONT AIRBAGS • وسائد هوائية أمامية مزدوجة
DIFFERENTIAL LOCK • قفل القرص التفاضلي الخلفي
TIRE PRESSUE MONITORING SYSTEM • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
REAR PARKING SENSORS* • حساسات خلفية لركن السيارة *
CRUISE CONTROL • مثبت سرعة
CRAWL CONTROL (CC) • )CC( نظام التحكم بالزحف
REAR VIEW CAMERA* • كاميرا رؤية خلفية*
MODEL CODE TYFJ05P40AS4RA19 رمز الموديل
RETAIL PRICE (AED) AED 147,000 سعر التجزئة )درهم إماراتي(

2019 FJ CRUISER

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

2018( 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 
(October 2018), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.


