
TECHNICAL FEATURES EXR GXR GT المزايا التقنية
ENGINE 4.6L, 8 CYLINDER (V8) المحرك
OUTPUT (HP/RPM) 304/5500 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(
TORQUE (KG-M/RPM) 44.8/3400 عزم المحرك )كغ – متر/ دورة في الدقيقة(
TRANSMISSION 6 AT ناقل   الحركة
TERRAIN 4X4 FULL-TIME نظام الدفع
TYRE SIZE 285/60 R18 285/50 R20 مقاس اإلطارات

DIMENSIONS (MM) L 5,095 X W1,980 
X H1,930

L5,170 X W1,980 
X H1,930 األبعاد )ملم(

FUEL TANK CAPACITY (LITRES) 138 سعة خزان الوقود )لتر(
SEATING CAPACITY 8 عدد المقاعد
FUEL EFFICIENCY (KM/L) 8.4 كفاءة استهالك الوقود )كم/ لتر(
INTERIOR المزايا الداخلية
AUTO AIR CONDITIONING DUAL ZONE WITH REAR COOLER مكيف هواء أتوماتيكي
PUSH START BUTTON • • زر تشغيل المحرك
CRUISE CONTROL • • مثبت سرعة
CENTRE CONSOLE COOLER BOX • • صندوق تبريد في الكونسول الوسطي
REMOTE ENGINE STARTER • •*(APP) تشغيل المحرك عن بعد
SMART KEYLESS ENTRY • • دخول ذكي بدون مفتاح
LEATHER & WOOD-TRIMMED STEERING WHEEL • • مقود مزين بالخشب والجلد
WOOD GRAIN INTERIOR PACKAGE •  TRI-DECO باقة من التزيينات الخشبية الداخلية
SEAT FABRIC MOQUETTE  NEW NUBUCK نوعية قماش المقعد
DRIVER POWER SEAT • • مقعد كهربائي للسائق
PASSENGER POWER SEAT • مقعد كهربائي للراكب
OPTITRON SPEEDOMETER WITH 
4.2" COLOUR TFT DISPLAY • عداد أوبتيترون للسرعة مع شاشة ملونة TFT قياس 

4.2 بوصة
WIRELESS CHARGER • شاحن السلكي
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO (DVD/USB/AUX/BLUETOOTH) 7" 10" نظام صوتي )مشغل DVD/ مقبس USB/ مخرج صوتي 
إضافي/ بلوتوث(

NUMBER OF SPEAKERS 6 6 عدد المكبرات الصوتية 
NAVIGATION • نظام مالحة 
EXTERIOR المزايا الخارجية
ALLOY WHEEL 18" NEW 20" قياس عجالت األلمنيوم
SUNROOF • • فتحة سقف
INTEGRATED ROOF RAILS* • • سكك مدمجة للتحميل على السقف*
DOOR MIRRORS: (POWERED/ RETRACTABLE/ 
REVERSE AUTO TILT) • • مرايا األبواب: )كهربائية/ قابلة للطي/ قابلة 

لإلمالة أوتوماتيكيًا عند القيادة للخلف(
LED HEADLIGHTS WITH DRLS • SMOKED HEADLAMPS )DRLS( مع مصابيح نهارية LED مصابيح أمامية
LED FRONT FOG LAMPS • • LED مصابيح ضباب أمامية
MANUAL HEADLIGHT LEVELLING • • تعديل يدوي لمستوى المصابيح األمامية
FRONT GRILLE • NEW (GT DESIGN) شبك أمامي
FRONT & REAR BUMPER SPOILER NEW (GT DESIGN) جناح على المصد األمامي والخلفي
LED FRONT SEQUENTIAL LIGHTS* • مصابيح أمامية LED تعمل بالتتابع*
HEADLIGHT CLEANERS • منظفات للمصابيح األمامية
ROOF SPOILER • جناح على السقف
CHROME DOOR HANDLES & BACK DOOR 
LICENSE GARNISH • مقابض كرومية لألبواب، إطار كرومي للوحة على الباب

الخلفي
CHROME SIDE PROTECTION MOULDING • عوارض كرومية جانبية للحماية 
POWERED BACK DOOR • الباب الخلفي كهربائي
SAFETY FEATURES مزايا األمان
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) 
& BRAKE ASSIST (BA) • • نظام الفرامل المانعة لالنغالق )ABS( ونظام الفرملة 

)BA( المساعد
DUAL FRONT AIRBAGS • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة
AIRBAGS: (SIDES/CURTAIN) • • وسائد هوائية )جانبية/ ستائرية(
ELECTRONIC BRAKE-FORCE DISTRIBUTION (EBD) • • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
REAR VIEW CAMERA* • • كاميرا للرؤية الخلفية*
FRONT & REAR PARKING SENSORS* • • حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة*
HILL-START ASSIST CONTROL (HAC) • • )HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات
TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) • • )TPMS( نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات
CRAWL CONTROL (CC) • • )CC( نظام التحكم بالزحف
MATERIAL CODE TYLC05P46AS2RA21 TYLC05P46AS4RA21 رمز المادة
RETAIL PRICE (AED) 239,900 286,500 سعر التجزئة )درهم إماراتي (

CHOICES MONTHLY INSTALMENT (2 YEARS) (AED) - - القسط الشهري في عرض “خيارات” 
)لمدة سنتين( )درهم إماراتي(

HIRE PURCHASE MONTHLY INSTALMENT 
(5 YEARS) (AED) 3,678 4,393 القسط الشهري في برنامج التقسيط

االعتيادي )لمدة 5 سنوات( )درهم إماراتي(

2021 LAND CRUISER 4.6L

الرمز: • = القياسي / =* ٕاكسسوارات محلية معتمدة 
يرجى مالحظة ٔان جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة أثناء ٕاعداد المستند 

)أغسطس 2020( وتخضع للتغيير دون ٕاشعار 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 
(August 2020), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.


