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.أناقة متعددة االستعمال

.سيارة رياضية متعددة المواهب والمهام لتواكب نمط حياتك

Stylish and versatile.

A multi-talented SUV to match your lifestyle.

 ما بين الطاقة الديناميكية واإلطاللة األنيقة لتتألق أينما كانتRush تجمع سيارة
 فأين تريد أن تنطلق بها؟.سواء على الشاطئ أو في الجبال أو حتى ضمن المدينة
Fusing dynamic energy with sharp elegant styling, the Rush looks
great everywhere — at the beach, in the mountains, and in the city.
The only question is, where do you want to go?

. قد تختلف السيارات الظاهرة والمواصفات الواردة في هذا الكتيب عن الموديالت والتجهيزات المتوفرة في منطقتك:مالحظة
Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.

Combination meters:
The instrument panel integrates
speedometer and tachometer meters
accented by elegant chrome-plated
rings. Three-dimensional scales
enhance visibility to provide vital
driving information at a glance.
The multi-information display in the
center of the meters displays fuel
efficiency in an intuitive format,
together with an eco-bar indicator.

Smart Entry & Start System:
When carrying the Electronic Key,
all doors can be unlocked by simply
pressing the unlock button, and the car
started by depressing the brake pedal
and pushing the engine switch. Pushing
the switch again stops the engine.*

:العدادات المشتركة
تشمل لوحة العدادات كالً من عداد السرعة
ودورات المحرك المميزين بحلقتين أنيقتين مطليتين
 توفر المقاييس ثالثية، ولتعزيز الرؤية.بالكروم
األبعاد وبشكل سريع المعلومات الضرورية أثناء
 كما تقوم الشاشة متعددة المعلومات. القيادة
الواقعة ما بين العدادات مع المؤشر االقتصادي
الشريطي بعرض كفاءة استهالك الوقود بصيغة
.سهلة الفهم

:الدخول الذكي ونظام التشغيل
 يمكن فتح جميع،أثناء حمل المفتاح اإللكتروني
األبواب بواسطة الكبس على زر الفتح وستدور
السيارة بعد الضغط على دواسة الفرامل وزر
 يمكن إيقاف المحرك بالضغط.تشغيل المحرك مع ًا
*.على الزر مرة أخرى

Air-conditioning system:
The excellent heating and cooling
performance of the air-conditioning keeps
the interior at a comfortable temperature,
for enjoyable driving comfort when it is
hot outside.

:نظام التكييف الهوائي
يحافظ األداء الرائع لعملية التبريد للمكيف على
 ما يضفي،الدرجة المعتدلة لحرارة المقصورة
.المتعة أثناء القيادة في الطقس الحار

Rear air-conditioner:

مقصورة تمازجت فيها القوة واألناقة
.لتكشف أمامك آفاق ًا جديدة
In a cabin that blends strength with elegance,
fresh horizons spring into view.

:مكيف الهواء الخلفي

The rear cooler integrated in the roof further
boosts comfort in the rear seats, for all occupants
to ride in comfort.

يعمل نظام التبريد الخلفي المدمج في السقف
على توفير المزيد من الراحة لكافة الركاب في
.المقاعد الخلفية

* The mechanical key is built into the Electronic Key.
Electronic Key caution: Radio waves may affect electric
medical devices. Individuals with devices including cardiac
pacemaker implants should keep them from coming close to the
Smart Entry & Start System antennas. The transmission of radio
waves can be disabled. Please inquire at your local dealer
for details.

 تحذير.*المفتاح الميكانيكي مدمج مع المفتاح اإللكتروني
 قد تؤثر الموجات الالسلكية على:حول المفتاح اإللكتروني
 ينبغي على األشخاص، لذلك.األجهزة الطبية اإللكترونية
الذي أجريت لهم عمليات زراعة منظمات ضربات القلب
،االبتعاد عن هوائيات نظامي الدخول والتشغيل الذكيين
 يرجى.علم ًا أنه يمكن إيقاف إرسال األمواج الالسلكية
.سؤال الوكيل المحلي عن التفاصيل

. قد تختلف السيارات الظاهرة والمواصفات الواردة في هذا الكتيب عن الموديالت والتجهيزات المتوفرة في منطقتك:مالحظة
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:مقاعد متعددة االستعمال
ً توفر صفوف المقاعد الثالثة جلوس ًا مريح ًا
جدا لجميع
 على سبيل. ويمكن ترتيبها للحموالت المتنوعة،الركاب
 يتسنى طي مقاعد الصف الثاني والثالث لتوفير،المثال
 أو يمكن طي وقلب،حيز أكبر لتحميل األشياء الطويلة
.مقاعد الصف الثالث لتوسيع مساحة لتحميل األمتعة
كما يمتاز مقعد السائق برحابته وتوفيره الجلوس المريح
.للرحالت الطويلة

Versatile seating:
The three rows of seats all comfortably
accommodate occupants, or configure to carry
a variety of loads. For example, the second-row
and third-row seatbacks fold down to create a
large space for carrying long items, or the third-row
seatbacks tumble-fold to expand the luggage space.
The driver’s seat is spacious too, enhancing comfort on
long drives.

:حيز التخزين
 غالونات (كل5 يتسع حيز األمتعة الواسع ألربع قوارير ماء سعة كل منها
ً 20 منها حوالي
 وتشمل مواضع.لترا) حتى عند انشغال المقاعد بالكامل
 وصندوق تابلو كبير يتسع، حامالً للقوارير13 التخزين ذات االستخدام السهل
.لعلبة مناديل ورقية وصينية واسعة لحمل هاتفين ذكيين كل واحد بجانب اآلخر

Storage space:
The ample luggage space has room for four 5-gallon water bottles
(approx 20 liters each), even when all seats are occupied. The array
of easy-to-use storage spaces includes 13 bottle holders, a glove
compartment large enough for a box of tissues, and a wide tray that
holds two smartphones side by side.

:سكك للتحميل مدمجة في السقف
ً
.مظهرا حيوي ًا على هيكل السيارة
تضفي هذه السكك

.مقصورة واسعة مع حيز يتسع لسبعة ركاب ستضفي المتعة في الذهاب واإلياب
A spacious interior with room for up to seven makes getting out and about even more fun.

Built-in roof rails:
The rails give the exterior an active look.

. قد تختلف السيارات الظاهرة والمواصفات الواردة في هذا الكتيب عن الموديالت والتجهيزات المتوفرة في منطقتك:مالحظة
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القوة والثبات في المحرك األمامي والدفع الخلفي للعجالت يولدان
.مع ًا إحساس ًا رائع ًا بالثقة
The power and stability that come from a front engine and
a rear wheel drive platform create a feeling of confidence.
All-terrain capability:

:إمكانية القيادة في كافة أنماط التضاريس
، للقيادة على الطرق الوعرةRush صممت سيارة
حيث تمتاز بزاويتي اقتراب وابتعاد تخوض بهما كافة
.أنواع التضاريس

Designed to traverse rough roads, the high
approach and departure angles enable the
Rush to navigate a variety of terrain.

31.0° :زاوية االقتراب
 ملم220 :الحد األدنى للمسافة عن األرض
26.5° :زاوية االبتعاد

1) Approach angle: 31.0°
2) Minimum ground clearance: 220 mm
3) Departure angle: 26.5°

:2NR-VE محرك
يتسم بنظام مزدوج من التوقيت اإللكتروني الذكي والمتغير للصمامات
أداء
 ما يوفر،إلدخال وإخراج الهواء من الصمام حسب ظروف القيادة
ً
 إلى جانب المكونات خفيفة الوزن،رائع ًا للسيارة في مختلف الظروف
وقليلة االحتكاك التي تسهم في تحقيق قوة احتراق عالية وكفاءة مميزة
.في استهالك الوقود
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:سهولة المناورة
 متر ليتيح5,2 يبلغ نصف القطر األدنى للدوران
السهولة واالطمئنان أثناء ركن السيارة والقيادة
.في األزقة الضيقة

2NR-VE engine:

Maneuverability:

Incorporates Dual VVT-i (Variable Valve Timing-intelligent),
which continuously optimizes intake and exhaust valve
timing in response to driving conditions to deliver excellent
performance in various conditions, together with light
weight and low friction components that contribute to high
combustion and outstanding fuel efficiency.

The 5.2-meter minimum turning radius
makes for easy driving and peace of mind
in narrow parking spaces and alleyways.

Excellent functionality boosts peace of mind
and a feeling of safety that’s a step ahead.

Airbags:
Equipped with SRS driver airbag, SRS front
passenger airbag, SRS side airbags (front
seats) and SRS curtain shield airbags (front
and rear seats).*2

ريادة في األداء المتميز تعزز اإلحساس باألمان
.واالطمئنان

:الوسائد الهوائية
 وسادة، للسائقSRS تم تجهيز السيارة بوسادة
 هوائية جانبيةSRS  وسادة، للراكب األماميSRS
 هوائية ستائريةSRS (للمقاعد األمامية) ووسائد
2*.)واقية (للمقاعد األمامية والخلفية

 نظام التحكم بثبات:VSC . احرص على قراءة دليل المالك بعناية. الطريق والسيارة أو نتيجة عوامل أخرى، قد ال يعمل النظام على النحو المثالي وذلك حسب حالة الطقس1*
.المركبة

 يجب على السائق وجميع ركاب السيارة ربط أحزمة مقاعدهم. (نظام تقييد الحركة التكميلي) هي أنظمة تكميلية تستخدم مع أحزمة المقاعدSRS  الوسائد الهوائية2*
ً  ال تقم.بطريقة صحيحة في جميع األوقات
 وال ينبغي تركيب نظام تقييد حركة. (نظام تقييد حركة الطفل) الذي وجهه للخلف على مقعد الراكب األماميCRS أبدا بتركيب نظام
ً
 يرجى عدم استخدام إكسسوارات المقاعد التي تغطي األجزاء المفترض أن تفتح.مضطرا إلى ذلك
 الذي وجهه لألمام على مقعد الراكب األمامي إال إن كنتCRS الطفل
 األمر الذي يتسبب في حدوث إصابات خطيرة (أغطية، بطريقة صحيحةSRS  فمثل هذه اإلكسسوارات قد تعيق تفعيل الوسائد الهوائية الجانبية،SRS فيها الوسائد الجانبية
.) يرجى االستفسار عنها لدى الوكيل المحلي، لمعرفة مدى توفرها في منطقتك.SRS مقاعد تويوتا األصلية مصممة خصيص ًا للموديالت المجهزة بوسائد هوائية جانبية
يتعرض
ّ  والستائرية الواقية تفتح فقط على الجانب الذيSRS  مفعلة وذلك ألغراض التوضيح فقط (الوسائد الهوائية الجانبيةSRS تظهر الصورة جميع الوسائد الهوائية
. تأكد من قراءة دليل المالك بعناية،لالصطدام عند وقوع حادث حقيقي) للتفاصيل حول هذه المزايا وتجهيزات السالمة الهامة األخرى

*1 The system may not operate properly depending on the weather, road and vehicle conditions or other factors. Be sure to read the
Owner’s Manual carefully. VSC: Vehicle Stability Control.
*2 The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers
in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front
passenger’s seat. A forward-facing CRS may be installed on the front passenger’s seat only when it is unavoidable. Please do not use
accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side
airbags from activating correctly, causing serious injury (Toyota genuine seat covers are specifically designed for models equipped with
the SRS side airbags. To find out about availability in your area, please inquire at your local dealer). The photo shows all the SRS airbags
activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision in an actual accident).
For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner’s Manual carefully.

:VSC نظام
عند قيام المستشعرات برصد حاالت قد تسبب
 يقوم هذا النظام بمنع انزالق،بتزحلق السيارة
العجلة األمامية أو الخلفية من خالل التحكم
1
*.المثالي بقوة المحرك والفرامل

VSC:

. قد تختلف السيارات الظاهرة والمواصفات الواردة في هذا الكتيب عن الموديالت والتجهيزات المتوفرة في منطقتك:مالحظة
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When sensors detect conditions likely to
cause skidding, it helps prevent front or
rear wheel slip by optimally controlling
engine power and braking force.*1

نظام التحكم المساعد لإلقالع على
:المرتفعات
:نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات
،يساعد على منع السيارة من الرجوع إلى الخلف
 عند اإلقالع على منحدر،على سبيل المثال
1
*.طويل

Hill-start Assist Control:
Helps to prevent the vehicle from rolling
backward, for example when starting on
a steep incline.*1

:حساسات السونار

: أماميةLED مصابيح

تقوم الحساسات فوق الصوتية عند الخروج
من الموقف أو ركن السيارة برصد العوائق أثناء
اقتراب السيارة منها وتنبه السائق عن طريق
.إصدار الصافرة التحذيرية

تؤمن الرؤية الممتازة ليالً وفي ظروف الرؤية
.المنخفضة مع المساعدة على توفير الطاقة

Back-up sonar:
While backing out of a car park or garage,
ultrasonic sensors detect obstacles as
the vehicle approaches them and alerts
the driver with a buzzer.

LED headlamps:
Ensure excellent visibility at night and in
low light while helping save power.

المــواصـفــات

Specifications
Technical Features
Engine

EX
1.5L, 4 CYLINDER IN LINE, 2NR

الفئة
المحرك

Output (hp/rpm)

103/6000

) دورة في الدقيقة/قوة المحرك (حصان

Torque (kg-m/rpm)

13.8/4200

 دورة في الدقيقة/ كغ – متر:عزم المحرك

Transmission
Emissions
Terrain
Tyres Size
Dimensions (mm)
Fuel Capacity
Doors
Seating Capacity

ميزات األمان والسالمة

Safety Features
Dual Front Airbags

•

وسائد هوائية ٔامامية مزدوجة

Sides/Curtain Airbags

•

 ستارية/وسائد هوائية جانبية

Anti-Lock Brake System (ABS)

•

نظام منع انغالق المكابح

4 SPEED AUTOMATIC

ناقل الحركة

Rear Fog Lamps

•

مصابيح ضباب خلفية

EURO4

اإلنبعاثات

Tyre Pressure Monitoring System

•

نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

نظام الدفع

Child Restraint System (ISO-Fix)

•

)ISO-fix( نظام تثبيت مقعد الطفل

Rear Parking Sensors

•

حساسات خلفية لركن السيارة

4X2 (REAR WHEEL DRIVE)
215/60R17
L 4,435 x W 1,695 x H1,705
45 LITRES

مقاس اإلطارات
)األبعاد (ملم

Vehicle Stability Control (VSC)

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

سعة خزان الوقود

Hill-Start Assist Control (HAC)

•

نظام المساعدة على التحكم عند صعود المنحدرات

5

عدد األبواب

Emergency Stop Signal (ESS)

•

)ESS( إشارة الفرملة الطارئة

7 SEATS

عدد المقاعد

Anti-Theft System with Immobilizer + Alarm

•

نظام مانع للسرقة ومعطل المحرك وجهاز إنذار

المزايا الداخلية

Interior Features

مقاعد قماشية

Fabric Seats

•

Central Locking

•

قفل مركزي

Power Windows

•

نوافذ كهربائية

Keyless & Push Start

•

زر تشغيل المحرك دون مفتاح

Power Steering

•

مقود كهربائي

Floor Mats

•

سجادات أرضية

Urethane Steering Wheel

•

مقود يوريثين

Automatic Air Conditioning

•

مكيف هواء أتوماتيك

•

بلوتوث/USB مأخذ/مخرج صوت إضافي/CD مشغل أقراص/AM/FM راديو

Steering Wheel Control For Audio

•

الهاتف على المقود/أزرار تحكم بـ الصوت

Speakers

4

مكبرات الصوت

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  •= القياسي:الرمز
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة
.) وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق2018 وقت إعداد المستند (أبريل

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

األلــوان الـخــارجـيــة

Exterior colours

نظام الصوت و الترفيه

Audio & Entertainment System
AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB/BLUETOOTH

المــواصـفــات

Specifications

المزايا الخارجية

Exterior Features
Body Colored Door Handles

•

مقابض أبواب بلون الهيكل

Body Colored Door Mirrors

•

مرايا أبواب بلون الهيكل

Door Mirrors - Powered

•

كهربايية
مرايا أبواب
ٔ

Rear Spoiler

•

جناح خلفي

17'' Alloy Wheels

•

 إنش17 عجالت ألمنيوم قياس

Roof Rails

•

سكك للتحميل على السقف

Front Fog Lamps

•

مصابيح ضباب أمامية

LED Headlights

•

 ٔاماميةLED مصابيح

Front Fog Lamp Garnish

•

مصابيح ضباب أمامية مزينة بالكروم

>X12< أسود المع
Black Metallic <X12>

>W09< أبيض
White <W09>

>4T3< برونزي ميكا المع
Bronze Mica Metallic <4T3>

األلـوان الـداخـلـيـة

Interior colours
)G  الفئة.أسود (قماشي
Black (Fabric. G grade)

>3Q3< أحمر ميكا المع
Red Mica Metallic <3Q3>

>1E7< فضي ميكا المع
Silver Mica Metallic <1E7>

عجالت ألومنيوم

Alloy Wheels
6.5j  إنش17
17inch 6.5J

