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التجسيد الجميل لرؤية رياضية
THE BEAUTIFUL FULFILMENT
OF AN ATHLETIC VISIONفورتشنر

4x4 - 2.7 L



These photos are for illustrative purposes onlyهذه صور لغرض التوضيح فقط

2.7

رياضية و عملية
بإحساس مختلف

فاخرة، متطّورة،
و ديناميكية

Dual manual air conditioner 

Audio AM/FM/CD/USB + 6 speakers

Power windows 

Outside rear-view mirror electric folded, with turning signal 

Wireless door lock 

Headlamp projector type 

Headlamp manual levelling 

Mud guards (front + rear) 

Air-bag system (driver + passenger) 

Front seats (sport) 

Seat material (full low for SUV) 

Wide type side steps 

Anti-Lock Brake System (ABS) 

Anti-Theft System (Immobilizer) 

Front fog lights 

Clearance and back sonar

Fire extinguisher

Owner’s manual (Arabic / English)

Three years manufacturer warranty or 100,000Km whichever comes first

مكيف هواء مزدوج يدوي 
النظام الصوتي يتكون من راديو USB/CD/FM/AM  مع 6 سماعات 

النوافد تعمل بالكهرباء 
مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي كهربائيا مع إشارة ضوئية 

قفل مركزي لألبواب مع التحكم عن بعد 
المصابيح األمامية (نوع بروجكتور) 

مزودة بنظام تعديل مستوى المصابيح األمامية يدويا 
مجهزه بواقيات طين (أمامية + خلفية) 

وسائد هوائية (السائق+ الراكب) 
المقاعد األمامية (رياضية) 

المقاعد مصنوعة من القماش 
عتبات جانبية على طول السيارة 

نظام منع إنغالق الفرامل 
نظام حماية من السرقة 
مصابيح ضباب أمامية 

حساسات خلفية   
مجهزة بطفاية حريق  

كتيب اإلرشادات باللغة العربية واالنجليزية
فترة ضمان مصنعية مدتها 3 سنوات أو  100,000 كم أيهما يأتي أوال

Major Options (SFX C2)

Specifications of
Fortuner 4x4 - 2.7 L

(SFX C2)  المزايا و الكماليات

المواصفات الفنـية للسيارة
فورتشنر           2.7 لتر

Model Name

SFX

Model Code

Engine Type

Engine Size (Liter)

No. of Cylinders

No. of Valves

Max. Output (kw\rpm)

Fuel System

Wheels Size

Overall Dimensions (mm)

Wheelbase

Curb Weight (Kg)

Gross Vehicle Weight (Kg)

Min. Running Ground Level (mm)

Transmission Type

Brake Type (Front)

Brake Type (Rear)

Suspension Type (Front)

Suspension Type (Rear)

Major Dimensions & Weight

Engine

Chassis

Fortuner

C2

TGN51L-EKPSKV

2TR-FE

2.7 L

Four Cylinder In-line 

16-Valve DOHC with VVT-i

118/5200

Electronic Fuel Injection

265/65R17 7.5J Aluminium

Approx. 4705 X 1840 X 1850

Approx. 2750 

Approx. 1875 - 1825

2450

220

4 Speed Automatic - 4WD

Ventilated Discs

Leading-trailing Drums

Double Wishbone

4-link with Lateral Rod

إسم الموديل

SFX

رمز الموديل

نوع المحرك 

سعة المحـرك (لتر)

عـدد اإلسطوانات وترتيبها 

عـدد الصمامات

أقصى قدرة خرج   (ك.و/دد)

نظام الوقود

حجم اإلطارات

المقاسات (ملم)

أبعاد قاعدة اإلطارات (ملم)

وزن السيارة فارغة (كجم)

وزن السيارة اإلجمالي (كجم)

الخلوص األرضي (ملم)

جهاز ناقل الحركة

الفرامل األمامية

الفرامل الخلفية

التعليق  األمامي

التعليق  الخلفي

ا�بعاد الرئيسية والوزن

المحرك

 الشاصي

2TR-FE

2.7 L

VVT-i                     16

118/5200

265/65 R17 7.5J ألومينيوم

فورتشنر

C2

TGN51L-EKPSKV

 أربعة إسطوانات على إستقامة واحدة

مع كامة مزدوجة       

حقن وقود إلكتروني

4705 X 1840 X 1850  تقريبا

تقريبا  2750 

تقريبا  1825 - 1875

2450

220

أربعة سرعات أتوماتيك - دفع رباعي

أقراص مهواة

أسطوانات

نوابض لولبية بقضيب إلتواء مثبت

أربعة روابط مع قضيب جانبي
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الخطوط االنسيابية و المقاعد ا�مامية الرياضية الطراز، بما يميزها من 
الراحة  و  ا�يجابية  بالسيطرة  سلس�  شعور�  تضفي  رحابة،  و  طالقة 

الفردية و الفخامة الراقية.

Open, bright and spacious, the following lines and 
sports-style front seats smoothly integrate a feeling of 
active control, individual comfort and refined luxury.

SOPHISTICATED COMFORT OF
ENLIGHTENED SURROUNDINGS

محيط ذكي من مزايا
الراحة المتطّورة

ترتيبه  يمكن  الوظائف  متعدد  حّيز  عن  عبارة  الفسيحة  المقصورة 
بسرعة �ستيعاب التوزيعات المختلفة من حيث عدد ا�شخاص و كمية 
مجموعه  لما  لما  بالراحة  تتسع  المقاعد  من  صفوف  ثالثة  ا�متعة. 
والثالث  الثاني  الصّفين  مقاعد  طي  يمكن  و  بالغين.  أشخاص  سبعة 
بسرعة و تخزينها جانبا �يجاد حّيز أمتعة كبير يتسع للحموالت الكبيرة 

او الطويلة. 

The roomy cabin is a multi-functional space that can be 
quickly rearranged to accommodate changing 
combinations of people and gear. Three rows of seats 
accommodate up to seven adults comfortably. The second 
and third row seats can be quickly folded and stored away 
to create a large luggage space with room for big or long 
loads.

SMART WAYS TO OPTIMIZE YOUR
USE OF SPACE

طرق ذكية تحقق لك
االستغالل ا�مثل للحّيز

The Fortuner is a genuine 4WD. Designed and built to 
deliver excellent driving performance both on and off road. 
Its robust capabilities are based on refined chassis frame, 
full-time 4WD system, and good road clearance to tackle 
rough terrain.

MEET DRAMATIC CHALLENGES
ON YOUR OWN TERMS
فورتشنر هي سيارة دفع رباعي حقيقية، مصممة و مصنوعة لتحقيق 
تقوم  و  السواء.  على  الوعرة  و  المعّبدة  الطرق  على  ممتاز  قيادة  أداء 
قدراتها المتينة على إطار الشاسي الرائع ونظام الدفع الرباعي الدائم 

و الخلوص ا�رضي الجيد لمواجهة الطرق الوعرة.

واجه التحديات الدراماتيكية
4x4 -بشروطك الخاصة


