
المزايا التقنية

المحرك

عدد اإلسطوانات و ترتيبها

سم مكعب حجم المحرك 

دورة في الثانية كيلو وات أقصى قدرة

دورة في الثانية متر نيوتن أقصى عزم

نظام الوقود

سعة خزان الوقود

ملم الطول العرض االرتفاع األبعاد الرئيسية 

ملم قاعدة العجالت 

كغم وزن السيارة فارغة 

كغم وزن السيارة اإلجمالي 

ستة سرعات يدوية نوع ناقل الحركة

أقراص مهواة الفرامل األمامية

الفرامل الخلفية

التعليق األمامي 

التعليق الخلفي

ساعة كم السرعة القصوى 

المزايا الداخلية

النوافذ األمامية كهربائية

مقود رباعي مصنوع من اليوريثان

الزجاج الخلفي الجانبي منزلق

الزجاج الخلفي ثابت 

المقاعد األمامية 

مقاعد الركاب الخلفية 

عدد الركاب اإلجمالي

أمامية و خلفية نظام تكييف و تدفئة 

مادة تغليف المقاعد مصنوعة من القماش

قفل مركزي لألبواب

النظام الصوتي

مداخل الصوت

أزرار تحكم في الصوت و الهاتف على المقود

مصابيح إنارة داخلية

 شاشة عرض متعددة المعلومات في العداد

 مقود هيدروليكي

 مقبض داخلي للباب الخلفي

مقابض األبواب الداخلية 

ليل نهار مرآة الرؤية الخلفية الداخلية 

حاملة قوارير  أمامية  خلفية

 دليل المستخدم باللغة اإلنجليزية

فرشات مطاط أرضية

المزايا الخارجية
حجم اإلطارات 

مساحة زجاج خلفية

المصابيح األمامية  هالوجين
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المزايا الخارجية
المصابيح الخلفية

على األبواب المرايا الجانبية للرؤية الخلفية 

مقابض األبواب مع قفل

غطاء العجالت كامل

لون واحد اللون الخارجي 

يفتح ألعلى الباب الخلفي 

األبواب الجانبية منزلقة

مزايا األمان
أحزمة األمان األمامية

ثنائي أحزمة األمان الخلفية 

 نظام منع انغالق الفرامل

عدم إنزالق نظام ثبات المركبة 

نظام المساعدة في صعود المرتفعات

أكياس هوائية للسائق و الراكب األمامي

إنارة عتباب

غطاء سفلي لحماية المحرك

مفتاح كماشة  مفك  مفتاح  قاعدة  عدة

 تنبيه توقف طوارئ

طفاية حريق

مصباح فرامل علوي

 حزمة االستخدام الشديد

العجلة اإلحتياطية تحت السيارة

سنانير جر

سنانير نقل

كم أيهما يأتي أوال عند شرائك سيارة من وكالء تويوتا ليبيا المعتمدين تتحصل على ضمان مصنعي لمدة ثالث سنوات أو لمسافة 

كم كم فذلك يؤهلك للحصول على صيانة مجانية عندما تقطع مسافة  إذا قمت بزيارة وكيل تويوتا المعتمد للكشف المجاني عندما تقطع مسافة 

.الصور لغرض التوضيح فقط وتختلف عن المنتج النهائي، المنتج النهائي موصوف في كراسة المواصفات: مالحظة
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المزايا التقنية

المحرك

عدد اإلسطوانات و ترتيبها

سم مكعب حجم المحرك 

دورة في الثانية كيلو وات أقصى قدرة

دورة في الثانية متر نيوتن أقصى عزم

نظام الوقود

سعة خزان الوقود

ملم الطول العرض االرتفاع األبعاد الرئيسية 

ملم قاعدة العجالت 

كغم وزن السيارة فارغة 

كغم وزن السيارة اإلجمالي 

ستة سرعات يدوية نوع ناقل الحركة

أقراص مهواة الفرامل األمامية

أقراص مهواة الفرامل الخلفية

التعليق األمامي 

التعليق الخلفي

ساعة كم السرعة القصوى 

المزايا الداخلية

النوافذ األمامية كهربائية

مقود رباعي مصنوع من اليوريثان

الزجاج األمامي

زجاج النوافذ األمامية

الزجاج الخلفي الجانبي منزلق

زجاج نوافذ الربع الخلفي الجانبي ثابث 

الزجاج الخلفي ثابت 

المقاعد األمامية 

مقاعد الركاب الخلفية 

عدد الركاب اإلجمالي

مادة تغليف المقاعد مصنوعة من القماش

أمامية و خلفية نظام تكييف 

عداد السرعة

قفل مركزي لألبواب

النظام الصوتي

مداخل الصوت

أزرار تحكم في الصوت و الهاتف على المقود

إنارة ركوب و نزول داخلية

 شاشة عرض متعددة المعلومات في العداد

 مقود هيدروليكي

 مقبض داخلي للباب الخلفي

مقابض األبواب الداخلية 

ليل نهار مرآة الرؤية الخلفية الداخلية 

حاملة قوارير  أمامية  خلفية

أمامية فرشات مطاط أرضية 

 دليل المستخدم باللغة اإلنجليزية
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المزايا الخارجية
حجم اإلطارات 

مساحة زجاج خلفية

المصابيح األمامية  هالوجين

المصابيح الخلفية

على األبواب المرايا الجانبية للرؤية الخلفية 

مقابض األبواب مع قفل

غطاء العجالت كامل

لون واحد اللون الخارجي 

يفتح ألعلى الباب الخلفي 

الصدام األمامي بولي بروبالين أسود

الصدام الخلفي بولي بروبالين أسود

مزايا األمان
أحزمة األمان األمامية

ثنائي أحزمة األمان الخلفية 

 نظام منع انغالق الفرامل

نظام ثبات السيارة

نظام مساعدة صعود المرتفعات

السائق فقط أكياس هوائية 

إنارة عتباب

غطاء سفلي لحماية المحرك

 تنبيه الفرامل الفجائية

مصباح فرامل علوي

 حزمة مناطق الطرق الوعرة

العجلة اإلحتياطية تحت السيارة

سنانير جر

سنانير نقل

حساسات خلفية

مزيل ضباب الزجاج الخلفي مع مؤقت

تجهيزات ذوي اإلحتياجات الخاصة
مصعد

جهاز تثبيت الكرسي المتحرك

حزام أمان خاص بالكرسي المتحرك

حزام سحب البوابة الخلفية إنارة 

كرسي متحرك 

صفحة  التفاصيل في الملحق 

كم أيهما يأتي أوال عند شرائك سيارة من وكالء تويوتا ليبيا المعتمدين تتحصل على ضمان مصنعي لمدة ثالث سنوات أو لمسافة 

كم كم فذلك يؤهلك للحصول على صيانة مجانية عندما تقطع مسافة  إذا قمت بزيارة وكيل تويوتا المعتمد للكشف المجاني عندما تقطع مسافة 

ملحق تجهيزات ذوي اإلحتياجات الخاصة
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Max lifting load 220kg
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