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Once you have the new fifth-generation Supra parked in your garage, 

you’ll constantly feel the itch to hit the road, to be behind the wheel of 

this iconic, full-bloodied sports car. 

The Supra has been designed for those who seek more than just a safe 

and dependable way to get to work and back. Bred with a legendary 

passion for power and speed, it’s a tribute to its celebrated predecessors.

حينما تستريح سوبرا األسطورة بجيلها الخامس  في مرآب بيتك، سيشتعل في 

نفسك ذاك اإلحساس العارم للجلوس خلف عجلة قيادتها ثانية المتطاء الطريق 

مرارًا وتكرارًا على متن هذه السيارة الرياضية.

صممت سوبرا ألولئك الذين يبحثون عن أكثر من مجرد وسيلة آمنة تأخذهم إلى 

العمل ذهابًا وإيابًا. فقد نشأت وترعرعت بشغف عارم للقوة والسرعة لتكون خير 

خلف ألسالفها وأمجادهم.



Hit the start button and hear its race-
bred turbocharged straight-six engine 
erupt with a thunderous growl that 
signals a ravenous hunger for the road.

The 3.0-litre twin-scroll turbocharged 
inline-six engine catapults you down 
the straight in a heartbeat. The 
powerplant churns out a breath-taking 
382 horsepower and a tremendous 
500Nm of torque. It’s mated with an 
eight-speed automatic transmission 
to get you from 0 to 100kph in a 
lightning-fast 4.3 seconds.

The 2.0-litre 4-cylinder engine is 
another force to be reckoned with, 
at 255 horsepower and a torque of 
400Nm.

An adaptive suspension and an active 
limited-slip differential ensure the 
Supra is incredibly composed on the 
road and extraordinary at high speeds.

بمجرد أن تلمس زر التشغيل، سيتهادى 
إلى مسامعك زئير محركها الجبار ذي 

األسطوانات الست الخطية المعزز بشاحن 
تيربو وهديره المدوي الذي ينذر بذاك الولع 

الصارخ للطريق.

تتسم سوبرا بمحرك 3 لتر ذي 6 أسطوانات 
خطية مع شاحن توربيني بمنفذين بتقنية 

twin-scroll لتمضي بك قدمًا على إيقاع 
نبضها، إذ يعمل محركها على توليد قوة 

تناهز 382 حصاًنا مع عزم دوران هائل 
يصل إلى 500 نيوتن-متر. كما زود بناقل 

حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات  لتنطلق 
بسرعة البرق من 0 إلى 100 كم في 

الساعة في غضون 4.3 ثانية.

المحرك ذو األربع أسطوانات سعة 2.0 لتر 
هو قوة أخرى ال ُيستهان بها، بقوة 255 
حصانًا وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر.

كما يعمل نظام التعليق النشط ذي االنزالق 
المحدود و النظام التفاُضلي النشط على 

اتزان أداء السيارة بشكل ال يصدق على 
الطريق في السرعات العالية.



The Supra is Toyota’s contribution to the performing arts. The experience begins with 
exciting yet aerodynamic curves that allow the air to flow over it smoothly.  

It was engineered not only to accelerate but also to exhilarate. An athletic stance with 
muscular haunches on 19-inch Forged Aluminum wheels on 3.0L and 18-inch Alloy wheel 
on 2.0L make it look like it’s ready to leap at the first invitation to hit the road. Expressive 
curves and cornering LED headlights complete its look.

لقد تركت تويوتا بصمات خالدة في فنون األداء من خالل سيارتها األسطورة سوبرا. ولعل أولى 
بصماتها هي تلك المنحنيات الديناميكية الهوائية التي تتيح للهواء التدفق فوقها بمنتهى 

السالسة.

صممت لتتمتع بقوة تسارع هائلة ولتخطف القلوب بتألقها. فها هي هذه التحفة الرياضية تقف 
مختالة بإطاراتها المصنوعة من عجالت ألمنيوم مسبوك 19 بوصة على الموديل سعة 3.0 لتر، 

وعجالت ألمنيوم 18 بوصة على الموديل سعة 2.0 لت وكأنها بانتظار اإلشارة لتلهب الطريق 
تحت عجالتها، بينما تقاسيمها المعبرة ومصابيح LED لالنعطاف تضفي على إطاللتها المزيد 

من السحر والجمال.



While petrol-heads speak of Supra’s 
legendary performance, the interior tells an 
equally tantalising tale. Its innovative race-
bred interior design offers an enhanced 
driving experience.

Taking your eyes off the road when you’re 
tearing off down the road can be unnerving. 
That is why, the Supra gives you all driving 
related information at a glance. It comes 
with a large instrument cluster built around 
an 8.8” HD colour monitor that dazzles  
with clarity.

While the Supra provides a breath-taking 
experience, it also gives you two lush 
leather seats upfront to catch your breath. 
8-way power sports seats with lumbar 
support engulf you in luxury. The steering 
wheel too is crafted from grippy leather and 
is equipped with paddle shifters for greater 
control.

You’ll stay charged and connected thorough 
your driving experience with wireless 
charger, Digital Audio Broadcasting and 
Alcantara sport seats on the 2.0 GR and 3.0 
GR Blue Edition.

فيما يسطر محركها الجبار أروع أساطير األداء، 
تروي مقصورتها قصصًا مثيرة عن تصميمها 

المبتكر للسباق الذي يهب قائدها متعة ال حدود 
لها أثناء القيادة.

ال شك أن ابتعاد النظر عن الطريق ولو لوهلة 
محفوف بالمخاطر، لذلك، صممت سوبرا لتمنح 
من يجلس على مقعد قيادتها كافة المعلومات 

التي يحتاجها من خالل شاشة ملونة عالية الدقة 
والنقاء مقاس 8,8 بوصة.

إلى جانب تلك المتعة التي تحبس األنفاس 
أثناء قيادتها، تقدم سوبرا مقعدين رياضيين 

من أرقى أنواع الجلد مزودين بثماني حركات مع 
مسند ألسفل الظهر لتغوص في رحابهما بعالم 
من الرفاهية المطلقة. كما تم تصميم مقودها 

من الجلد الفاخر مع عتالت لنقل السرعة لتمنحك 
منتهى التحكم.

ستواصل االستمتاع بالشحن واالتصاالت طوال 
تجربة قيادتك مع الشاحن الالسلكي والبث 

 Alcantara الصوتي الرقمي والمقاعد الرياضية
.GR Blue 3.0 و GR 2.0  على موديالت



2020 SUPRA 3.0L GR

Additional cost implications on colours Blue, Black, Yellow and Matte Storm Grayيتم تطبيق تكلفة إضافية على ألوان األزرق واألسود واألصفر والرمادي العاصفي غير الالمع

TECHNICAL FEATURES 2.0 GR 3.0 GR 3.0 GR BLUE EDITION المزايا التقنية

ENGINE 2.0L, 16V DOHC, 4-CYL, 
IN-LINE TYPE,  TURBO 3.0L, 24V DOHC, 6-CYL, IN-LINE TYPE, TURBO المحرك

OUTPUT (HP/RPM) 255 / 5000 - 6500 382 / 5800 - 6500 قوة المحرك ) حصان /  دورة   بالدقيقة(
TORQUE (NM/RPM) 400/ 1550- 4400 500/ 1800 - 5000 عزم المحرك )نيوتن   متر /  دورة   بالدقيقة(
TRANSMISSION 8 SPEED AUTOMATIC ناقل   الحركة
0-100 KM/H (SEC) 5.2 4.1  0-100 كم/ الساعة )ثانية(
TOP SPEED (KM/H) 250 السرعة القصوى )كم/ ساعة(
TYRE SIZE (F/R) (F)255/40R18   (R)275/40R18 (F)255/35R19   (R)275/35R19 مقاس اإلطارات )اإلطارات المدّعمة(
DIMENSIONS (MM) L4,379 x W1,854 x H1,299 L4,379 x W1,854 x H1,292 األبعاد  ) ملم( 
FUEL TANK CAPACITY (LITRES) 52 سعة   خزان   الوقود )لتر(
FUEL ECONOMY (KM/L) 16.3 14.4 االستهالك االقتصادي للوقود )كم/ لتر(
GROSS WEIGHT (KG) 1710 1815 الوزن   اإلجمالي )كغ(
WHEELBASE (MM) 2,470 قاعدة   العجالت )ملم(
NUMBER OF DOORS 2 عدد   األبواب
SEATING CAPACITY 2 عدد   المقاعد
EMISSION CERTIFICATION  EURO4 شهادة االنبعاثات
INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية
DUAL ZONE AUTO AIR CONDITIONING • • • نظام تكييف هوائي أتوماتيكي لمنطقتين
SPORT SEAT ALCANTARA LEATHER ALCANTARA مقعد رياضي
3-SPOKE LEATHER STEERING WHEEL • • • مقود مغطى بالجلد مع 3 قضبان منّصفة
PUSH START BUTTON • • • زر تشغيل المحرك
INTEGRATED SPORT DRIVING (NORMAL/SPORT) • • • قيادة رياضية مدمجة )عادية/ رياضية(
LUMBAR SUPPORT (D/P) • • • )D/P( مسند ألسفل الظهر
ALUMINUM DOOR SCUFF PLATE • • • لوحة ألومنيوم على عتبة األبواب
SPORT PEDALS • • • دواسات رياضية
PADDLE SHIFTS • • • عتالت نقل السرعة
HEAD UP DISPLAY               • • • شاشة على مستوى الرأس
WIRELESS CHARGER • • • شاحن السلكي
POWERED SEAT • • مقاعد كهربائية
SPECIAL FLOOR MATS • سجادات أرضية خاصة
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي
8.8" WIDESCREEN NAVIGATION SYSTEM • • • نظام مالحة مع شاشة واسعة 8,8 بوصة
MULTIMEDIA SYSTEM WITH 12 JBL SPEAKERS • • • نظام متعدد الوسائط مع 12 مكبرًا صوتيًا
STEERING WHEEL CONTROL - AUDIO/VOICE/ACC • • • أزرار على المقود للتحكم بالصوت/ النظام الصوتي/ مثبت السرعة القابل للتكّيف
EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية
WHEELS 18" ALLOY 19" FORGED 19" FORGED - BLACK العجالت
POWERED DOOR MIRRORS – RETRACTABLE/BSM • + MEMORY + MEMORY BSM /مرايا أوتوماتيكية لألبواب - قابلة للطي
SMART KEYLESS ENTRY • • • دخول ذكي بدون مفتاح
DUAL EXHAUST • SPORT SPORT عادم رياضي مزدوج
LED HEADLAMPS WITH LEVELLING • ADAPTIVE ADAPTIVE LED تعديل مستوى مصابيح
LIGHT CONTROL SYSTEM • • • نظام للتحكم باألضواء
LED REAR COMBINATION LAMP • • • مصابيح LED خلفية 
BRAKE CALIPERS - RED WITH LOGO • • • فّكا الكابح – حمراء اللون مع الشعار
BODY STRIPES DESIGN • تصميم خطوط الهيكل
SAFETY FEATURES مزايا األمان
AIRBAGS – FRONT/ SIDES/ CURTAIN/ DRIVER KNEE • • • وسائد هوائية أمامية/ جانبية/ ستائرية/ على مستوى ركبة السائق
AIRBAG ON-OFF SWITCH • • • مفتاح لتشغيل وإطفاء الوسائد الهوائية
ADAPTIVE CRUISE CONTROL • • • مثبت سرعة قابل للتكّيف
DAYTIME RUNNING LIGHTS • • • مصابيح نهارية
TYRE PRESSURE WARNING SYSTEM (TPWS) • • • (TPWS) نظام التحذير لضغط الهواء في اإلطارات
CHILD RESTRAINT SYSTEM (ISO-FIX) • • • (ISO-FIX) نظام تثبيت مقعد الطفل
BLIND SPOT MONITOR • • • نظام مراقبة الزوايا غير المرئية
LANE DEPARTURE WARNING • • • نظام تحذيري عند الخروج عن المسار
LANE CHANGE ASSIST         • • • نظام المساعدة عند تغيير المسار
PRE-COLLISION SYSTEM • • • نظام األمان قبل التصادم
TRAFFIC SIGN RECOGNITION • • • تمييز اإلشارة الضوئية
REAR FOG LAMP (LED) • • • )LED( مصابيح خلفية للضباب
CLEARANCE AND BACK SONAR • • • حساسات سونار جانبية وخلفية الستشعار المسافة
REAR VIEW CAMERA • • • كاميرا للرؤية الخلفية


