انطالقة جديدة في مضمار القيادة الممتعة

 ما قادها لتطوير سيارات رياضية أكثر جودة وجما الً لسباقات،توفر تويوتا للكثيرين ذاك اإلحساس الحقيقي بمتعة القيادة
 كوكي اليوم قد نضجت واستنفرت كل ملكاتها إلضفاء تلك المتعة الخالصة على أكبر عدد86  وها هي سيارة تويوتا.الفورموال
.من عشاق السيارات الرياضية
. الذي جرى عليه تعديالً ثانوي ًا يطلقون عليه اسم كوكي من محبتهم له86 * بعض عشاق موديل

A new departure in driving pleasure
Toyota’s ideal of offering real driving pleasure to more people spurred the evolution of a more beautiful, higher quality
FR sports car. Toyota 86 Kouki has reached maturity and is ready to offer the pure pleasure of a sports car to more
drivers than ever.
* The minor change model of the 86 has been affectionately called Kouki by some of its fans.

Slice through the air.
دعها تشق عباب الهواء

Enjoy it, as you wish
انطلق على جناح المتعة

أطلق العنان لحواسك
Stimulate your senses
 كيف ال وقد تم تخفيض. ستدرك أنك في سيارة رياضية غير عادية،بمجرد أن تجلس في قمرة قيادتها
ً
 كما تم تصميم المقود.فورا بما ينبغي أن تكون عليه السيارات الرياضية
 مم لتشعر400 نقطة الورك إلى
 ناهيك عن لوحة العدادات والمفاتيح وشكل المقاعد والمزايا،بقطر صغير خاص بالقيادة الرياضية
 أضف إلى استخدام مواد عالية الجودة في المقصورة.األخرى التي تفي بتطلعات أصحاب الميول الرياضية
 وتعتمد جميع التصاميم.إلضفاء المزيد من األناقة عليها ولالرتقاء بنمطها الرياضي إلى أعلى المستويات
.على األداء العملي لتلبي شغفك الالمتناهي للقيادة

Sit in the cockpit and you’ll realize that this is no ordinary sports car. The
low 400mm hip point feels immediately as a sports car should. The small
diameter steering wheel is specialized for sporty driving while the meters,
switches, seat shape and other features are designed specifically for sportsminded drivers. Additionally, use of high-grade materials for the interior
provides extra sportiness and quality, further refining the signature sports
style of Toyota 86. All designs are based on functionality, endlessly appealing
to your passion.

) بوصة (ترانزيستور بغشاء رقيق4,2 TFT  بشاشة* عدادات86 تحظى تويوتا
 كما تتيح.لتعزز من تفاعلك معها وتمنحك المزيد من المتعة الرياضية أثناء قيادتها
 باإلضافة إلى المعلومات،لك الشاشة تغيير المحتوى المعروض حسب تفضيالتك
.األساسية المتوفرة في السيارات الرياضية األخرى

HIGH AT/MT *متوفرة في الفئتين

A 4.2-inch TFT (Thin Film Transistor) meter display* enhances
your interactivity with Toyota 86 while enjoying a sportier,
more exciting drive. Along with showing the core information
expected of a sports car, the display lets you switch visual content
according to your preferences.
* Available on HIGH AT/MT grades.

شاشة ساعة التوقيت
Stop Watch Screen

شاشة منحنى العزم
Torque curve screen

دع التناغم يواكب طريقك
Get in total sync

)شاشة عداد الجاذبية (مع تثبيت الذروة
G meter (with peak hold) screen

 قريبة إلى القلب..قريبة إلى األرض
Graceful low silhouette — a gift of passion

.كل ما فيها مصمم ليمنحك التحكم بأدائها على نحو أفضل
 حرصنا على تعزيز نظام التحكم الديناميكي الهوائي في،لذلك
 ناهيك عن تزويدها، والحفاظ على مظهرها اآلسر86 تويوتا
بخاصية انخفاض مركز الثقل من خالل تثبيت محرك البوكسر في
 إذ قام فريق التطوير برتيب األجزاء،وسط السيارة األمامي
 ولم يقتصر.لتحقيق قفزة نوعية في عالم الديناميكية الهوائية
 بل تجسد في تعزيز،ذلك في التغييرات التي تراها عيناك فحسب
.جودة القيادة أيض ًا
Everything about this car is designed to help realize
better handling performance. That’s why we prioritized
the enhancement of Toyota 86’s aerodynamic handling
stability. While sticking to the beautiful, low center-ofgravity package afforded by the front midship-mounted
boxer engine layout, the development team arranged parts
to attain an evolutionary leap in aerodynamics. This is not
only reflected in changes you can see, but hands-on, in the
enhanced quality of the drive.

86 المواهب الخفية لتويوتا
Inner talents of the Toyota 86

D-4S  تقنية الحقن المباشر للوقود+ محرك بوكسر

نظام التعليق والفرامل

 وقد تم. بمحرك رياضي متطور يقوم بتنظيم قوة دفع السيارة86 تتسم تويوتا

 من األمام بنظام تعليق ماك فيرسون ذي القوائم االنضغاطية الذي يوفر الكفاءة العالية في المساحة86 تحظى تويوتا

 وهو يوفر إحساس ًا، مع محرك البوكسرD-4S ابتكاره بدمج الجيل القادم من تكنولوجيا

 كما زود في الخلف بنظام تعليق. ما يساعد على إضفاء اإلحساس بالتحكم المباشر والكبير بالسيارة،ويخفف من وزن السيارة

 ناهيك عن الشعور المميز،بسالسة التسارع واالستجابة الدقيقة لحركة الدواسة
 بات، ومع تبني هذا المحرك المنقطع النظير.86 بالسيطرة الكاملة الذي تنفرد به تويوتا

 فتمتاز بتجاوبها، أما الفرامل.عرضي مزدوج يتسم بصالبته وتماسكه الشديدين ليعزز من الخصائص الرياضية والتحكم بالسيارة
 هذا. والذي يوفر بدوره إحساس ًا بالقوة والمتانة،الممتاز وتحكمها الدقيق في التسارع من قوة الجاذبية الدنيا إلى العليا

بإمكاننا تصميم سيارة رياضية فائقة الجمال بغطاء محرك منخفض وخاصية تحكم عالية

) التي تتيح لك االختيار ما بين خمسة آليات مختلفة للقيادة حسب حالة أو نمطVSC(  بميزة التحكم بثبات المركبة86 وتزخر تويوتا

.لتستجيب إلى كل أوامرك
Boxer Engine + Direct Injection D4-S Technology
An advanced sports engine regulates the Toyota 86’s drive power. It was created
by combining next-generation D4-S technology with a boxer engine. Displaying
a smooth acceleration feel and faithful response to pedal operation, this engine
into which we put long development efforts provides a feeling of “being under
your own power” unique to the Toyota 86. With the adoption of this engine that is
like no other, we were able to create a beautiful sports car design that comes from
the low hood, along with superior handling that responds perfectly to your every
command.

ناقل حركة أتوماتيكي بست سرعات
ابتداء من السرعات المنخفضة ليوفر لك
يعمل قابض الحبس لناقل الحركة
ً
ً
 في حين يتيح لك ناقل الحركة شبه األتوماتيكي،مباشرا أكبر بالقيادة
إحساس ًا

Six-speed Automatic Transmission

.االستمتاع بالمناورات الرياضية

The lock-up clutch of the transmission operates from low speeds, providing a
more direct driving feel, while the semi-automatic transmission lets you enjoy
sporty maneuvering.

.القيادة المفضلين إليك

. يرجى استشارة وكيل تويوتا المحلي، للتفاصيل. ذو المعايرة الخاصةSACHS *يتوفر نظام التعليق

Suspension and Brakes
The front has MacPherson strut suspension, which offers superior space efficiency and light weight. This helps provide
a direct handling feel and superior controllability. The rear has double wishbone suspension. Its high stiffness and rear
grip enhance sportiness and stability. The brakesfeature good response and precise deceleration control from low to
high Gs, achieving a feeling of stiffness. Additionally, the Toyota 86 adopts Vehicle Stability Control (VSC), which lets
you choose from five different drive modes depending on driving conditions or your preferred driving style.
* A specially tuned SACHS suspension is also available. Please consult your local Toyota dealer for details.

ترس تفاضلي محدود االنزالق طراز تورسن
يعمل الترس التفاضلي المحدود االنزالق من طراز تورسن على تقليل التفاوتات
 كما يقوم بالحفاظ على التحكم مع االستجابة.في دوران العجالت اليسرى واليمنى
.الطولية والتحويل السلس لقوة العزم

Torsen LSD
A TORSEN LSD reduces the variations in rotation of the left and right wheels.
Control is maintained with linear response and smooth torque transfer.
*TORSEN LSD is a trademark of JTEKT Corporation.

Other features

المزايا األخرى

Model variations

أنواع الموديل

ناقل حركة يدوي بست سرعات
قامت تويوتا في هذه السيارة الرياضية بتطوير ناقل حركة يدوي بست سرعات
 حيث عمل إدخال آلية الشوط،لبلوغ تسارع السيارات الرياضية واألداء الصديق للبيئة
القصير مع النظام التزامني ثالثي المخروط على إضفاء اإلحساس بنقالت الحركة
. وبالتالي الشعور بمتعة القيادة وروعة التحكم بالسيارات الرياضية،السريعة

Six-speed Manual Transmission
For this sports car, Toyota developed a new six-speed manual transmission
that achieves both sports car acceleration and excellent environmental
performance. The introduction of a short stroke mechanism along with a
triple-cone synchro system ideal for a sports car brings you a brisk shift feeling,
providing a delightful driving sensation that lets you fully savor the pleasure of
controlling a sports car.

STD

بنية الهيكل
 وبهيكلها الخفيف، بخصائص الديناميكية الهوائية المتفوقة فيها86 تتسم تويوتا
 ما يوفر مزايا الثبات واألمان أثناء القيادة والقدرة على،الوزن وصالبتها العالية

Body Structure

.المناورة

The Toyota 86 has superior aerodynamic characteristics, light body
weight and high stiffness. These result in superior driving stability, and a
combination of overall safety and sports car maneuverability.

HIGH

المــواصـفــات

Specifications
Technical Features
Engine
Fuel Economy
Output (hp/rpm)

GTX

VTX

2.0L , 4-cylinders, Boxer Natural Aspiration (NA),
16-Valve DOHC
14.2 km/l

15.5 km/l

197 / 7000

197 / 7000

الميزات التقنية
المحرك
االستهالك االقتصادي للوقود
دورة بالدقيقة/ حصان:أقصى قوة
دورة بالدقيقة/ كغ – متر:أقصى عزم

Torque (kg-m/rpm)

20.9 / 6400 - 6600

20.9 / 6400 - 6600

Transmission

6-SPEED MANUAL

6-SPEED AUTOMATIC

215/45R17

215/45R17

حجم العجالت

L4,240 x W1,775 x H1,320

L4,240 x W1,775 x H1,320

)األبعاد (ملم

Tyres Size
Dimensions (mm)

ناقل الحركة

سعة خزان الوقود

Fuel Tank Capacity

50 LITRES

50 LITRES

Gross Weight (kg)

1670

1700

)الوزن اإلجمالي ( كجم

Wheelbase (mm)

2570

2570

)قاعدة العجالت (ملم

Number of Doors

2

2

Seating Capacity

4

4

Interior Features
Dual-Zone Automatic Climate Control
Fabric Seat
Electric Power Steering (EPS)
New Leather-Trimmed Steering Wheel
Push Start Button
Multi Information Display 4.2" TFT Display
Aluminium Sports Foot Pedals
Door Scuff Plate

•
•
•
•
•
•
•
•

Paddle Shifts

عدد األبواب
عدد المقاعد
الميزات الداخلية

•
•
•
•
•
•
•
•
•

تحكم أتوماتيكي بحرارة المقصورة لمنطقتين

Audio & Entertainment System

مقاعد قماشية
)EPS( ًنظام توجيه المقود كهربائيا
زر تشغيل المحرك
 بوصة4,2  متعددة المعلوماتTFT شاشة
دواسات رياضية من األلومنيوم

•

 مقبس/ مخرج صوتي إضافي/DVD  مشغل/AM/FM  بوصة مع راديو7 نظام مالحة صوتي بشاشة

•
•

 العداد الصوتي/أزرار للتحكم بالصوت

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

New Black Door Mirrors
New Rear Spoiler (Black)
Door Mirrors - Powered/Retractable
Wireless Door Lock
Smart Keyless Entry
Dual Exhaust Tipped
LED Headlights
Headlight Cleaners
Auto Headlights Leveling
Auto Light Switch
LED Rear Combination Lamp
Front Fender Trims

TY8603P20MR2RA18

TY8603P20AR4RA18

Anti-Lock Brake System (ABS)
Brake Assist (BA)
Electronic Brake-Force Distribution (EBD)
Vehicle Stability Control (VSC)
Limited Slip Differential (LSD)
Hill Start Assist System
Tyre Pressure Warning System (TPWS)
Cruise Control
Front Fog Lamps
Rear Fog Lamp
Anti-Theft With Engine Immobilizer
Rear View Camera *
Rear Parking Sensors *
Material Code

 ستارية وعلى مستوى الركبة/ جانبية/وسائد هوائية مزدوجة أمامية
)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
)BA( نظام الفرملة المساعد
)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة
)LSD( ترس تفاضلي محدود االنزالق
)HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات
نظام التحذير لضغط الهواء في اإلطارات
مثبت سرعة
مصابيح أمامية للضباب
مصابيح خلفية للضباب
نظام مانع للسرقة مع إبطال الحركة
كاميرا للرؤية الخلفية
حساسات خلفية لركن السيارة

رمز الموديل

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  = القياسي:الرمز

Key: = Standard / * = Approved Local Accessory

Exterior colours

األلوان الخارجية

Interior colours

األلـوان الـداخـلـيـة

عتالت نقل السرعة

•
•

Body Coloured Door Handles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

النظام الصوتي والترفيهي

•

17" Alloy Wheels

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Airbags - Dual Front / Sides / Curtain & Driver Knee

لوحة على عتبة األبواب

7" Audio Navigation /AM/FM/DVD/AUX/USB/BLUETOOTH

Exterior Features

ميزات األمان والسالمة

Safety Features

مقود مزين بالجلد

6 Speakers
Steering Wheel Control For Audio/Meter

المــواصـفــات

Specifications

 مكبرات صوتية6

)K1X( أبيض لؤلؤي كريستالي

)G1U( فضي جليدي المع

)61K( رمادي غامق ميتاليك

)D45( أسود سليكا كريستالي

Crystal White Pearl (K1X)

Ice Silver Metallic (G1U)

Dark Gray Metallic (61K)

Crystal Black Silica (D45)

الميزات الخارجية

 بوصة17 عجالت ألومنيوم
مقابض األبواب بلون الهيكل
مرايا سوداء جديدة لألبواب
)جناح خلفي جديد (أسود
 كهربائية وقابلة للطي- مرايا األبواب
قفل السلكي لألبواب

)K3X( أزرق البيس لؤلؤي

)M7Y( أحمر نقي

)PBA( رمادي مكتنز

Lapis Blue Pearl (K3X)

Pure Red (M7Y)

Solid Gray (PBA)

دخول ذكي بدون مفتاح
عادم مزدوج
 أماميةLED مصابيح
منظفات للمصابيح األمامية
تعديل أتوماتيكي لمستوى المصابيح األمامية
مفتاح أتوماتيكي لألضواء
 خلفيةLED مصابيح
تزيين الرفارف األمامية

 وهي خاضعة للتغيير في أي وقت دون،)2018  تعتمد على البيانات المتاحة وقت اإلعداد (يناير86 المعلومات الواردة هنا عن موديل تويوتا
 للحصول على تفاصيل بشأن المواصفات والميزات.المنتجة فعليً ا عما هو مبين هنا
َ
 قد تختلف مركبات العرض والمركبات.إشعار مسبق
. تويوتا-  يرجى االتصال بأقرب صالة عرض الفطيم للسيارات،القياسية والتجهيزات المتاحة في منطقتكم
The Toyota 86 information presented herein is based on data available at the time of creation (January 2018) and is subject to
change without prior notice. Prototypes are shown, actual production vehicles may vary. For details on vehicle specifications,
standard features and available equipment in your area, contact your nearest Al-Futtaim Toyota showroom.

أسود

أسود وأحمر

Black

Black and Red

800-TOYOTA

TOYOTA.AE

