2019 FJ CRUISER
Technical Features
Engine

GXR

XTREME

4.0L, V6, 24-VALVE, DOHC, DUAL VVT-I (1GR-GE)

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

Dimensions (mm)
Fuel Tank Capacity (litre)

المحرك

270/5600

) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان

38.8/4400

) دورة في الدقيقة/عزم المحرك (كغ – متر

5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

ناقل الحركة

4x4 PART-TIME

نظام الدفع

Terrain
Tyre Size

المزايا التقنية

265/70 R17

275/70 R17

مقاس اإلطارات
)األبعاد (ملم

L 4,670 x W 1,905 x H 1,830
DUAL TANK 159L (72L & 87L)

)سعة خزان الوقود (لتر

Number of Doors

5 DOORS

عدد األبواب

Fuel Efficiency (km/l)

9.8 (km/l)

) لتر/الكفاءة في استهالك الوقود (كم

Seating Capacity

عدد المقاعد

5

المزايا الداخلية

Interior Features

نظام تكييف هوائي يدوي

Manual Air Conditioning

•

•

Power Windows

•

•

نوافذ كهربائية

Power Steering

•

•

مقود كهربائي

Central Locking

•

•

قفل مركزي

Fabric Seats

•

•

مقاعد قماشية

Body Coloured 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 جانبي لذراع السائق والراكب

Audio & Entertainment System
7" Navigation Audio: (CD/USB/AUX/
BLUETOOTH)
Number of Speakers

•

•

8

8

النظام الصوتي والترفيهي
 مشغل/ بوصة ونظام صوتي7 نظام مالحة مع شاشة
 بلوتوث/ مخرج صوتي إضافي/USB  مأخذ/CD
عدد المكبرات الصوتية
المزايا الخارجية

Exterior Features
Wireless Door Locking

قفل السلكي لألبواب

•

•

17" Alloy Wheels

•

XTREME DESIGN:
BLACK ALLOY WHEELS

Off-Road Flags*

•

•

*رايات للطرق الوعرة

Rear Window Wiper

•

•

مساحة على الزجاج الخلفي
ّ

Side Steps

•

•

Silver Door Handles

•

BLACK

مقابض فضية لألبواب

Silver Radiator Grille

•

BLACK

شبك أمامي فضي

Silver Door Mirrors

•

BLACK

مرايا األبواب فضية

Door Mirrors (Powered With Illumination Lamp)

•

•

 بوصة17 عجالت ألومنيوم

عتبات جانبية

 كهربائية مع مصباح إنارة- مرايا األبواب

LED Driving Lamps*

•

* أماميةLED مصابيح

Hood Scoop*

•

*فتحة هواء على غطاء المحرك

Bushwacker Fender Flares*

•

*رفراف بوش ووكر للحماية

Fox Suspensions*

•

*نظام التعليق فوكس

Performance Exhaust With Cat-Back System*

•

* باك- عادم معزز لألداء بنظام كات
)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

مزايا األمان

Safety Features
Anti-Lock Braking System (ABS)

•

•

Vehicle Stability Control (VSC)

•

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

Active Traction Control (ATRC)

•

•

)ATRC( نظام التحكم بالجر الفعال

Dual Front Airbags

•

•

وسائد هوائية أمامية مزدوجة

Differential Lock

•

•

قفل الترس التفاضلي

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

•

•

)TPMS( 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 للرؤية الخلفية

TYFJ05P40AS4RA19

TYFJ05P40AX1RA19

147,000

169,000

Material Code
Retail Price (AED)

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein is based on data available at the time of creation
(December 2018), and is subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.

رمز الموديل

)سعر التجزئة (درهم إماراتي

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  •= القياسي:الرمز
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة وقت اإلعداد
. األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.) وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق2018 (ديسمبر

