
Performance Data بيانات االداء

 Engine : 4.0L,V6  ●  V اسطوانات شكل 6, لتر4.0: المحرك 

 Max Power : 271 HP@ 5600 RPM ●  دورة في الدقيقة 5600@  حصان 271: اقصى قوة 

 Torque : 385 N.M @4400 RPM ●  دورة في الدقيقة4400@ متر . نيوتن385:   العزم 

Transmission : 6 Speed Automatic                                           ●  سرعات آلية6: ناقل الحركة 

Terrain : 4X4 ● 4X4: نظام الدفع 

Gulf Specs ● مواصفات خليجية

Technology تكنولوجيا

Navigation ● نظام المالحة

Remote Engine Start Function ● نظام تشغيل السيارة عن بعد

Smart Entry System ● نظام الدخول الذكي للسيارة

Push Start Button ● تشغيل المحرك/ زر إيقاف 

Back Monitoring Camera ● كاميرا خلفية 

Optitron Meter ● (Optitron)عداد السرعة بتصميم خاص لتويوتا 

Sensors : (Front : 2 + Rear : 4) ● (4خلفيه عدد  + 2اماميه عدد ): حساسات 

Cruise Control ● نظام تثبيت السرعة

Crawl Control ● نظام الزحف 

Power Steering ● بور ستيرنج

Safety Features أنظمة الحماية

(10) Airbags : ●  :(10)وسائد هوائيه عدد 

   2 Driver and Front Passenger With Driver Weight Sensor ●     وسائد هوائية للسائق و الراكب األمامي مع حساس وزن جهة السائق 

   2 Side Front Airbags ● 2    وسائد هوائية أمامية جانبية عدد 

   6 Curtain Airbags ● 6    وسائد هوائية ستائريه عدد 

(ABS) Anti-Lock Braking System ●  (ABS)نظام فرامل مانعة لالنغالق 

(BA) Brake Assist ● (BA)نظام مساعدة الفرامل 

(EBD) Electronic Brake Distribution ● (EBD)موزع إلكتروني للفرامل  

(VSC) Vehicle Stability control ●  (VSC)نظام التحكم بثبات المركبة 

(ATRC) Active Traction control ● (ATRC)التحكم الفعال بقوة السحب 

(HAC) Hill Start Assist Control ● (HAC)نظام المساعدة على التحكم عند صعود المنحدرات 

Security Alarm ● جهاز انذار

Immobilizer ● نظام تجميد المحرك ضد السرقة

Panic Button In Remote ● زر االنذار بالريموت

Fire Extinguisher Installed ● طفاية حريق مع قاعدة تثبيت

Exterior Features المواصفات الخارجية

Outsid View Mirrors :Auto + Moving Down + Auto Retract ● قابلة للطي آلياً                 + تتجة لالسفل عند الرجوع + تحكم كهربائي : المرايا الجانبية 

Outsid View Mirrors : Body Colored + Chrome ● المرايا الجانبيه بلون السياره مع كورنيش كروم

Door Outside Handles : Plating ● بطالء معدني: أيدي االبواب الخارجية 

Front and Rear Bumper Spoiler ● اجنحه للدعاميات االمامية والخلفية 

Chrome Garnish for Rear Bumper Spoiler ● كورنيش من الكروم على جناح الدعامية الخلفية 

Chrome Roof Rail ● حمالة للسقف من الكروم

Side Step Cover ● عتبة الصعود الجانبية مغطاة بالفايبر

Body Colored Rear Bumper Step Guard ● العتبة الخلفية بلون السيارة

Body Stripe Tape For GX-R ● GX-Rخط جانبي بتصميم خاص لل 

Headlamp Cleaner ● مرشات لتنظيف المصابيح األمامية

Back Door Garnish ● كورنيش كروم على الباب الخلفي

Roof Spoiler ● جناح خلفي 

Pintle Hook ● هوك خلفي للسحب

Grade Emblem : GX-R + Grand Touring Emblem ● Grand Touringشعار  + GX-Rشعار 
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Tires اإلطارات

Tire Brand : DUNLOP ● دنلوب: اطار

Wheel Cap : Aluminum ● المنيوم : الجنط 

Tire Size : (285/50R20) ● (285/50R20): قياسات العجل 

(TPMS) Tire Pressure Monitoring System ● (TPMS)نظام مراقبة ضغط االطارات 

Spare Wheel Carrier : Under with lock ● في االسفل مع قفل: اإلطار االحتياطي 

Interior / Convenience Features الراحة/ المواصفات الداخلية 

Seats Material : Fabric ● قماش: المقاعد 

Front Air Conditioning : Auto Independent Control (LH/RH) With 

Manual Rear Cooler
●

مكيف هواء بتحكم اوتوماتيكي مستقل  للسائق والراكب األمامي                     مع 

تحكم يدوي للتبريد الخلفي

Front Heater : Independent Control (LH/RH) ● نظام تحكم مستقل بالتدفئة للسائق والراكب االمامي

Cool Box ● ثالجه

Auto and Easy Closer Back Door ● الباب الخلفي كهربائي  مع تحكم بالفتح واالغالق بواسطة الريموت

Power Driver Seat With Vertical Adjuster ● تحكم كهربائي لمقعد السائق مع تحكم عمودي

Moonroof : Auto ● اوتوماتيك: فتحة السقف 

Light Brown Wood on Instrument Panel and Doors ● (لون الخشب بني فاتح)لوحة قيادة وأبواب مطعمة بالخشب 

Steering Wheel :  Leather + Wood ● عجلة المقود خشب و جلد

Over Head Console + Glasses Box ● حافظة للنظارة فوق الرأس

Inside View Mirror : Auto  (Day/Night) + Compass ● بوصلة + (نهار/ ليل )تحكم آلي  : المرآه الداخلية 

Illuminated Vanity Mirror ● مرآة مكياج مع اضاءه 

Floor Carpet + Floor Mat ● دواسات أصلية+  ارضية السيارة من السجاد  

Steering Column : (Tilt +Tlsco) ● عمود عجلة القيادة متداخل قابل لإلطالة للميالن

Lighting System نظام االضاءة

Exclusive Head Lamp (Dark Color) For Grand Touring ● Grand Touringمصابيح امامية بلون داكن خاصه لل 

Front & Rear Fog Lamps ● مصابيح ضباب أمامية وخلفية

Manual Head Lamp Leveling ● تحكم يدوي بمستوى المصابيح األمامية

LED Head Lamps for Low Beam ● (LED): المصابيح األمامية للضوء المنخفض 

Halogen Head Lamps For High Beam ● هالوجين: المصابيح األمامية للضوء العالي 

Front & Rear Door Courtesy Reflectors ● أمامية وخلفية: عاكسات على األبواب 

Ignition Switch Light & Room Lamp ● مصابيح لمفتاح التشغيل والغرفة

Illuminated Scuff Plate ● بليتة مضيئه لعتبة الباب في الداخل

Entertainment & Audio System النظام الصوتي والترفيهي

10 Inch Display Navigation With Full Chrome Borders ●  انش بإطار كورنيش فضي كامل مع نظام مالحة10شاشة 

Free Map Update : 3 Times For 3 Years ●  سنوات3 مرات خالل 3تجديد مجاني للخرائط ل 

6 Speakers ● (6)سماعات عدد 

Google Places Destination Share ● مشاركة المواقع عبر جوجل

Parking Assist Sensors On Display ● نظام الحساسات المساعدة على االصطفاف مع العرض على الشاشة

Audio, Display & Telephone Control Buttons on Steering Wheel ● التحكم بالنظام الصوتي  والشاشه والهاتف من عجلة القيادة
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