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قيادة أسلوب  إنها  تويوتا 

كتالوج شامل

Toyota is driving style 



Toyota Libya F.Z.C.
The Sole and Exclusive Authorized Distributor of 
TOYOTA Products in Libya 

Toyota Libya F.Z.C  was established on January 4th, 2010, (which was 
the date when the license was issued) inside Misrata Free Zone, by 
Sumitomo Corporation (Japanese Company) under the approval of 
Misrata Free Zone according to Law No.9. Toyota Libya is appointed by 
Toyota Motors Corporation as an authorized and exclusive distributor 
of Toyota Products in Libya. Toyota Libya currently has a head off ice 
inside Misrata Free zone, in Misrata-Libya, Tripoli Tower, Tripoli-Libya, a 
representative off ice in Istanbul, Turkey. With more than 90 Employees; 
with a percentage of 83% Libyan employees.

ش.م.ح. ليبيا  تويوتا 
ليبيا ي 

�ف تويوتا  لمنتجات  والوحيد  الحرصي  المعتمد  الموزع 

بالمنطقة كة  لل�ش خيص  ال�ت إصدار  تاريــــخ  )وهو   2010/01/04 بتاريــــخ  ليبيا  تويوتا  كة  �ش  تأسست 

القانون حسب  مرصاته  ي 
�ف الحرة  المنطقة  وبموافقة  اليابانية  سوميتومو  كة  �ش بواسطة  مرصاته(   الحرة 

كة تويوتا ليبيا كموزع حرصي ووحيد لمنتجات كة تويوتا موتورز كوربوريشن باعتماد �ش  رقم 9. قامت �ش

مكتب ولديها  مرصاته  الحرة  بالمنطقة  لها   
ً
رئيسا مقرا   

ً
حاليا ليبيا  تويوتا  كة  �ش تمتلك  ليبيا.   ي 

�ف  تويوتا 

لديها ليبيا  تويوتا  كة  �ش اسطنبول-تركيا.  ي 
�ف تمثييلي  ومكتب  طرابلس  مدينة  ي 

�ف طرابلس  برج  ي 
�ف تمثييلي 

التالية الخدمات  عىل  تحصل  المعتمدين  وكالئنا  أحد  من  ي  تش�ت عندما 
When you buy from one of our authorized dealers you get the following services

الصيانة  حمالت 
 الدورية

ي
المجا�ن التشخيص  خدمة 

Periodical 
maintenance 

campaigns

Free Diagnosis Service

Product Warranty

قبل  الفحص 
لتسليم ا

Prepaid maintenance card
If you have a prepaid maintenance card, to activate this card, you must visit the 
dealer at a distance of 1,000 Km or within a month for a free initial inspection, 
which will entitle you to get a free change of engine oil and oil filter four times at 
every 5,000 Km you travel up to 20,000 Km or a year (whichever comes first) from 
the date you purchased the car from the authorized dealer. In addition, there is a 
free inspection and car wash on these four visits. 
Note: This offer does NOT include the Coaster, Hiace and Land Cruiser 70.

Warranty is the contract of trust between the customer and the 
manufacturer, which means it is the guarantee of product quality. The 

contract entitles the customer to a free repair for 
problems that arise within the warranty policies 

and period. Toyota is responsible for problems 
caused by faults in material or workmanship 

within the specific warranty policies and 
period. Toyota offers 3 years or (100,000 
Km), whichever comes first. Warranty in 
Libya with all new vehicles purchased 
through Toyota Libya authorized  dealers.

المنتج  ضمان 
كة المصنعة بمع�ف إنه ضمان جودة المنتج ويسمح هذا العقد ف الزبون وال�ش الضمان هو عقد الثقة ب�ي
ة المحدد  للعقد  للزبون باالستفادة من خدمات الصيانة المجانية لألعطال ال�ت قد تطرأ عيل السيارة خالل الف�ت

ي
ة 3 سنوات أو 100,000كم )أيهما يأ�ت  وضمن السياسات المنصوص عليها بالضمان. تقدم تويوتا ضمان لف�ت

المعتمدين لدى الوكالء  ؤها من  يتم �ش ال�ت  الجديدة  تويوتا  الضمان جميع سيارات      أوال(. ويشمل هذا 

Pre-Delivery 
Service

. ف الليبي�ي %83 من   و موظفة وبنسبة 
ً
90 موظفا عدد 

تويوتا ليبيا.

بطاقة صيانة مسبقة الدفع
لتفعيل فإنه  الدفع  مسبقة  صيانة  بطاقة  لديك   إذا كان 
  هذه البطاقة يجب زيارة الوكيل عند مسافة 1000 كم
والذي ي 

المجا�ف ي 
المبد�ئ الكشف  إلجراء  شهر  خالل   أو 

 سيخولك للحصول عيل  تغي�ي زيت المحرك وفل�ت الزيت
ح�ت تقطعها  كم   5000 كل  عند  مرات  أربــع   مجانا 

اءك ي أوال( من تاريــــخ �ش
 20,000 كم أو سنة )أيهما يأ�ت

هناك ذلك  إىل  باإلضافة  المعتمد.  الوكيل  من   للسيارة 
كشف وغسيل للسيارة مجانا عند هذه الزيارات األربعة.
 مالحظة: هذا العرض ال يشمل الكوس�ت والهياس والالند كروزر 70.



A star is back
عودة نجم

حیاتك تحیا  مختلفة.  أنھا  ي  یع�ف  مظھر 
مع الذاتیة  بِقَیِمك  فیھا  ي  تعت�ف  بطریقة 
أشكال جدیدة ذاته عن  الوقت  ي 

�ف  البحث 
راودتك أحالم  لتحقیق  تسىع   لإلثارة. 
أنت يوم.  كل  وأنيقا  نشًطا  تكون   بأن 
                        .

ً
معا وستارلت 

Technical Featuresستارلت التقنية المزايا 

Engine K15B المحرك

No of Cylinders and arrangement 4 CYLINDER IN-LINE TYPE ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 

Engine size (Liter) 1.5L ) )ل�ت المحرك  حجم 

Max.Output (kw\RPM) 77/6000 بالدقيقة( وات/دورة  )كيلو  قدرة:  أقىص 

Max. Torque (N.m/RPM) 138/4400 بالدقيقة( /دورة  نيوتن-م�ت عزم:)  أقىص 

Fuel System EFI ي
و�ف الك�ت حقن  الوقود نظام 

FUEL TANK CAPACITY (37L) الوقود سعة خزان 

Dimensions LxWxH (mm) 3990 X 1745 X 1500 )ملم( الطول(   * العرض   * )االرتفاع  الرئيسية  األبعاد 

Wheelbase (mm) 2520 )ملم( العجالت  قاعدة 

Curb Weight (Kg) Approx. 975 - 990 تقريبا )كغم( فارغة  السيارة  وزن 

Gross vehicle weight (Kg) 1430 )كغم( اإلجماىلي  السيارة  وزن 

Transmission Type 4 AT الحركة ناقل  نوع 

Brake Type (Front) Vantilated Discs أقراص مهواة األمامية الفرامل 

Brake Type (Rear) Solid Discs أقراص صلبة الخلفية الفرامل 

SuspensionS Type (Front) MacPherson Strut سون األمايمي قوائم مكف�ي  التعليق 

SuspensionS Type (Rear) Torsion Beam- ي عوارض ملتوية
الخل�ف التعليق 

A style that means being 
different. Leading away of 
life that sees you take care of 
your own values while always 
looking for new forms of 
excitement. Following dreams 
you’ve had of being active and 
stylish every day. Together 
with Starlet.

Starlet



Peace of Mind
راحة بال

ج ف تم�ت وأنيق.  ي 
ريا�ف بيلتا  تويوتا   تصميم 

ي العرصي.
 أناقة خطوتها مع الطابع الريا�ف

من لمسة  األنيق  التصميم  عنارص   تضيف 
الواسع السيارة  هيكل  يخلق  و   ، ي 

 الر�ت

ي ال�ت المثالية  السيارة  بالحرصية.   انطباًعا 

الدينامييكي العرصي  التصميم  ف  ب�ي  تجمع 
فيه ال�ت وسائل  الداخلية  المقصورة   ورحابة 
ي تهمك.                                         ال�ت

بيلتا
Technical Features التقنية المزايا 

Engine K15B المحرك

No of Cylinders and arrangement 4 CYLINDER IN-LINE TYPE ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 

Engine size (Liter) 1.5L ) )ل�ت المحرك  حجم 

Max.Output (kw\RPM) 77/6000 بالدقيقة( وات/دورة  )كيلو  قدرة:  أقىص 

Max. Torque (N.m/RPM) 138/4400 بالدقيقة( /دورة  نيوتن-م�ت عزم:)  أقىص 

Fuel System EFI ي
و�ف الك�ت حقن  الوقود نظام 

Fuel Tank Capacity (43L) الوقود سعة خزان 

Dimensions LxWxH (mm) 4490 X 1730 X 1475 )ملم( الطول(   * العرض   * )االرتفاع  الرئيسية  األبعاد 

Wheelbase (mm) 2650 )ملم( العجالت  قاعدة 

Curb Weight (Kg) Approx. 1030 - 1050 تقريبا )كغم( فارغة  السيارة  وزن 

Gross vehicle weight (Kg) 1490 )كغم( اإلجماىلي  السيارة  وزن 

Transmission Type 4 AT الحركة ناقل  نوع 

Brake Type (Front) Vantilated Discs أقراص مهواة األمامية الفرامل 

Brake Type (Rear) Drum Brake أقراص صلبة الخلفية الفرامل 

SuspensionS Type (Front) MacPherson Strut سون األمايمي قوائم مكف�ي  التعليق 

SuspensionS Type (Rear) Torsion Beam- ي عوارض ملتوية
الخل�ف التعليق 

The design keywords of Toyota 
Belta are Sporty and Elegant. 
It blends the elegance of its 
curves with the sportiness 
of its lines. While its classy 
design elements add a touch 
of sophistication, its lean yet 
expansive body creates an 
impression of exclusivity.

Belta



أنيقة أجواء  ي 
�ف تأ�ك  الواسعة  التحكم  أجهزة  لوحة  تصميم  إنشاؤها من خالل  تم  ي  ال�ت الداخلية  المساحة  جودة 

Technical Features التقنية المزايا 

Engine 2ZR-FE المحرك

No of Cylinders and arrangement 4 CYLINDER IN-LINE TYPE ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 

Engine size (Liter) 1.8L ) )ل�ت المحرك  حجم 

Max.Output (kw\RPM) 103/6400 بالدقيقة( وات/دورة  )كيلو  قدرة:  أقىص 

Max. Torque (N.m/RPM) 173/4000 بالدقيقة( /دورة  عزم:)نيوتن-م�ت أقىص 

Fuel System EFI ي
و�ف الك�ت حقن  الوقود نظام 

FUEL TANK CAPACITY (50L) الوقود سعة خزان 

Dimensions LxWxH (mm) 4630 X 1780 X 1435 )ملم( الطول(   * العرض   * )االرتفاع  الرئيسية  األبعاد 

Wheelbase (mm) 2700 )ملم( العجالت  قاعدة 

Curb Weight (Kg) Approx. 1265-1305 تقريبا )كغم( فارغة  السيارة  وزن 

Gross vehicle weight (Kg) 1820 )كغم( اإلجماىلي  السيارة  وزن 

Transmission Type CVT الحركة ناقل  نوع 

Brake Type (Front) Vantilated Discs أقراص مهواة األمامية الفرامل 

Brake Type (Rear) Solid Discs أقراص صلبة الخلفية الفرامل 

SuspensionS Type (Front) MacPherson Strut سون األمايمي قوائم مكف�ي  التعليق 

SuspensionS Type (Rear) Double Wishbone ي مزدوج
موجه عر�ف ي

الخل�ف التعليق 

Max Speed (Km/H) 195 )كم/ساعة( القصوى  ال�عة 

.

For you and Generations to come
لك ولألجيال القادمة

The quality of the advanced 
interior space created by the 
wide sweeping design of the 
instrument panel, captivates 
with its stylish ambience.

Corolla

كوروال



Technical Features التقنية المزايا 

Engine 2AR-FE المحرك

No of Cylinders and arrangement 4 CYLINDER IN-LINE TYPE ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 

ENGINE SIZE (CC) 2494 مكعب( )سم  المحرك  حجم 

Max.Output (kw\RPM) 133/6000 بالدقيقة( قدرة:)كيلووات/دورة  أقىص 

Max. Torque (N.m/RPM) 231/4100 بالدقيقة( /دورة  عزم:)نيوتن-م�ت أقىص 

Fuel System EFI ي
و�ف الك�ت حقن  الوقود نظام 

FUEL TANK CAPACITY (60L) الوقود سعة خزان 

Dimensions LxWxH (mm) 4885x1840x1455 )ملم( الطول(   * العرض   * )االرتفاع  الرئيسية  األبعاد 

Wheelbase (mm) 2825 )ملم( العجالت  قاعدة 

Curb Weight (Kg) 1480 - 1570 )كغم( فارغة  السيارة  وزن 

Gross vehicle weight (Kg) 2030 )كغم( اإلجماىلي  السيارة  وزن 

Transmission Type 8AT الحركة ناقل  نوع 

Brake Type (Front) Vantilated Discs أقراص مهواة األمامية الفرامل 

Brake Type (Rear) Drums اسطوانات الخلفية الفرامل 

Suspensions Type (Front) MACPHERSON STRUT سون األمايمي قوائم مكف�ي  التعليق 

Suspensions Type (Rear) DOUBLE WISHBONE ي
الخل�ف التعليق 

Max Speed (Km/H) 210 )كم/ساعة( القصوى  ال�عة 

مع الحال  هو  وهذا  جميل.  تعشق كل  ف   الع�ي
اإلنسيابية بخطوطها  الجديدة   كامري 
أفضل أداء  تحقق  ي  وال�ت ف  الجانب�ي من  ة  ف  المم�ي
الهواء. إنسياب  كفاءة  بفضل  القيادة   عند 

من األنوار  إىل  األسود  األمايمي  الشبك   يمتد 
العريضة الواجهة  شكل  ز  لي�ب ف     الجهت�ي
وجرأة.  

ّ
انفتاحا أك�ث  لمظهر  المنخفضة 

Harmony of emotions
تناغم المشاعر

Camry’s design doesn’t just look 
beautiful. It cuts through the air 
with aerodynamic efficiency. And 
that means Camry delivers good 
fuel economy and minimal wind 
noise for a quiet and comfortable 
drive. The redesigned front face 
of Camry incorporates the new 
Toyota signature grille.

Camry

  كامري 



Live the Moment
عيش اللحظة

متعددة سيارات  أصغر  لكم   نقدم 
أوربن أحدثت  تويوتا.  عائلة  �ف   االستخدمات 
سيارات سوق  ي 

�ف ثورة  كليا  الجديدة   كروزير 
تصور خالل  من  االستخدمات   متعددة 
االستخدمات متعددة  الرياضية   السيارة 
من جزءا  كروزير  أوربن  تشكل  ال   المدمجة. 
بل فحسب  والموثوقية  بالجودة  تويوتا   وعود 
والتكنولوجيا المساحة  كل  أيضا  تتصدر   إنها 
سيارة  . الربايعي الدفع  سيارات  ي 

�ف تريدها  ي   ال�ت
قيمة.             بأفضل  ة  ف متم�ي

Technical Featuresأوربان كروزر التقنية المزايا 

Engine K15B المحرك

No of Cylinders and arrangement 4 CYLINDER IN-LINE TYPE ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 

Engine size (Liter) 1.5L ) )ل�ت المحرك  حجم 

Max.Output (kw\RPM) 77/6000 بالدقيقة( وات/دورة  )كيلو  قدرة:  أقىص 

Max. Torque (N.m/RPM) 138/4400 بالدقيقة( /دورة  نيوتن-م�ت عزم:)  أقىص 

Fuel System EFI ي
و�ف الك�ت حقن  الوقود نظام 

Fuel Tank Capacity (45L) الوقود سعة خزان 

Dimensions LxWxH (mm) 4365 X 1795 X 1645 )ملم( الطول(   * العرض   * )االرتفاع  الرئيسية  األبعاد 

Wheelbase (mm) 2600 )ملم( العجالت  قاعدة 

Curb Weight (Kg) Approx. 1265 - 1295 تقريبا )كغم( فارغة  السيارة  وزن 

Gross vehicle weight (Kg) 1755 )كغم( اإلجماىلي  السيارة  وزن 

Transmission Type 4 AT الحركة ناقل  نوع 

Brake Type (Front) Vantilated Discs أقراص مهواة األمامية الفرامل 

Brake Type (Rear) Drum Brake أقراص صلبة الخلفية الفرامل 

SuspensionS Type (Front) MacPherson Strut سون األمايمي قوائم مكف�ي  التعليق 

SuspensionS Type (Rear) Torsion Beam- ي عوارض ملتوية
الخل�ف التعليق 

Introducing the youngest SUV in 
the Toyota Family. The ALL-new 
Urban Cruiser is revolutionizing 
the SUV market by reimagining 
the compact urban SUV. Not only 
does the Urban Cruiser form part 
of the TOYOTA quality, durability, 
and reliability promise but is also 
topped with all the space and 
technology you would want in 
an SUV. A premium vehicle at the 
best value.

Urban Cruiser

URBAN CRUISER



Boundless Adventure
مغامرة بال حدود

تمتاز جديدة  رحلة  عن  يبحث  من   لكل 
، إليك كروس إبداع جديد من ي

 بالجرأة والر�ت
احتياجاتك، ي 

ّ ويل�ب طموحاتك  يالئم   تويوتا 
بنفس والهادئ  القوي  محركها   بفضل 

ي ال�ت الديناميكية  حركتها  وانسيابية   الوقت، 
روعة اكتشف  منعطف.  عند كل  بها   ستشعر 
الداخلية ومزاياها  األنيق  ي  الخار�ب  تصميمها 
ومساحتها التقنيات،  بأحدث   المزودة 
وتعيش بحرّية  لتنطلق  تدعوك  ي  ال�ت  المريحة 
ي كل رحلة.                    

تجربة فريدة �ف

Technical Featuresكوروال كروس التقنية المزايا 

Engine 2ZR-FE المحرك

No of Cylinders and arrangement 4 CYLINDER IN-LINE TYPE ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 

Engine size (Liter) 1.8L مكعب( )سم  المحرك  حجم 

Max.Output (kw\RPM) 103/6400 بالدقيقة( قدرة:)كيلووات/دورة  أقىص 

Max. Torque (N.m/RPM) 172/4000 بالدقيقة( /دورة  عزم:)نيوتن-م�ت أقىص 

Fuel System EFI ي
و�ف الك�ت حقن  الوقود نظام 

Fuel Tank Capacity (47L) الوقود سعة خزان 

Dimensions LxWxH (mm) 4460 X 1825 X 1620 )ملم( الطول(   * العرض   * )االرتفاع  الرئيسية  األبعاد 

Wheelbase (mm) 2640 )ملم( العجالت  قاعدة 

Curb Weight (Kg) Approx. 1325 - 1395 تقريبا )كغم( فارغة  السيارة  وزن 

Gross vehicle weight (Kg) 1815 )كغم( اإلجماىلي  السيارة  وزن 

Transmission Type CVT الحركة ناقل  نوع 

Brake Type (Front) Vantilated Discs أقراص مهواة األمامية الفرامل 

Brake Type (Rear) Drum Brake أقراص صلبة الخلفية الفرامل 

SuspensionS Type (Front) MacPherson Strut سون األمايمي قوائم مكف�ي  التعليق 

SuspensionS Type (Rear) Torsion Beam- ي عوارض ملتوية
الخل�ف التعليق 

Max Speed (Km/H) 185 )كم/ساعة( القصوى  ال�عة 

Introducing the Toyota Cross, for 
all those seeking an elevated life. 
The new Cross SUV from Toyota 
keeps up with the way you live. 
Thanks to its technology that 
gives you all the power with a 
quiet engine, you’ll experience its 
dynamic agility with every turn. 
Live free and experience the bold 
design, high-tech features, and 
spacious interiors of the New 
Toyota Cross.

Corolla Cross



Technical Features SFX(01) التقنية المزايا 
Engine Type A25A-FKS المحرك نوع 
No of Cylinders and arrangement 4 Cylinders In-Line Type ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 
Engine Size (CC) 2487 مكعب( )سم  المحرك  حجم 
Max.Output (kw\RPM) (152/6600) بالدقيقة( قدرة:)كيلووات/دورة  أقىص 
Max. Torque (N.m/RPM) (243/5000) بالدقيقة( /دورة  عزم:)نيوتن-م�ت أقىص 
Fuel System EFI الوقود نظام 
Feul Type Petrol - ين ف ب�ف الوقود نوع 
Fuel Tank Capacity (55L) الوقود سعة خزان 
Dimensions LxWxH (mm) 4600 X 1855 X 1685 )ملم( الطول(   * العرض   * )االرتفاع  الرئيسية  األبعاد 
Wheelbase (mm) 2690 )ملم( العجالت  قاعدة 
Curb Weight (Kg) 1620 )كغم( فارغة  السيارة  وزن 
Gross vehicle weight (Kg) 2135 )كغم( اإلجماىلي  السيارة  وزن 
Transmission Type 8AT الحركة ناقل  نوع 
Brake Type (Front) Vantilated Discs- أقراص مهواة األمامية الفرامل 
Brake Type (Rear) Solid Discs - أقراص صلبة الخلفية الفرامل 
Suspensions Type (Front) Macpherson Strut األمايمي  التعليق 
Suspensions Type (Rear) Double Wishbone ي

الخل�ف التعليق 
Max Speed (Km/H) 200 )كم/ساعة( القصوى  ال�عة 
Wireless Charger √ الذكية للهواتف  السليكي  شاحن 
Sun Roof and Moon Roof TLT&SLD+Wide Moon Roof السقف �ف  فتحة 
Back Monitor BMG(GUIDE LINE, CAMERA ECU) خلفية ا  كام�ي
Clearance and Back Sonar Front & Back Sonar خلفية و  أمامية  حساسات 

ي RAV4 سيارة
�ف القيادة  عند  أناقة   ُتِشعُّ 

الديناميكية شخصيتها  وتمنحك   المدينة. 
 حرية السىعي بنشاط وراء مباهج الحياة. ِعش
اليوم من  اعتبارًا  أكمل  نحو  عيل  .حياتك 

Spirit of Challenge
روح التحدي

The RAV4 radiates elegance 
when driving in the city. Its 
dynamic personality frees 
you to actively pursue life’s 
pleasures. Start living more 
fully today.

RAV4

RAV4



Technical Features التقنية المزايا 

Engine 1GR-FE المحرك

No of Cylinders and arrangement 6 cylinders V-Type ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 

ENGINE SIZE (CC) 3956 مكعب( )سم  المحرك  حجم 

Max.Output (kW) 175/5200 :)كيلو وات(  أقىص قدرة 

Max. Torque (N.m) 376/3800 ) عزم:)نيوتن-م�ت أقىص 

Fuel System EFI ي
و�ف الك�ت حقن  الوقود نظام 

FUEL TANK CAPACITY (80L) الوقود سعة خزان 

Dimensions LxWxH (mm) 4795x1855x1835 )ملم( الطول(   * العرض   * )االرتفاع  الرئيسية  األبعاد 

Wheelbase (mm) 2745 )ملم( العجالت  قاعدة 

Curb Weight (Kg) 2035 - 2080 )كغم( فارغة  السيارة  وزن 

Gross vehicle weight (Kg) 2650 )كغم( اإلجماىلي  السيارة  وزن 

Transmission Type 6AT الحركة ناقل  نوع 

Brake Type (Front) Vantilated Discs أقراص مهواة األمامية الفرامل 

Brake Type (Rear) Vantilated Discs أقراص مهواة الخلفية الفرامل 

Suspensions Type (Front) Double Wishbone األمايمي  التعليق 

Suspensions Type (Rear) FOUR LINK ي
الخل�ف التعليق 

Max Speed (Km/H) 180 )كم/ساعة( القصوى  ال�عة 

Rear Differential Lock With الخلفية العجالت  محاور  توحيد 

Auto disconnect Differential With الخلفية العجالت  لمحاور  ي 
تلقا�ئ فصل 

المتقدمة الداخلية  المساحة   جودة 
التصميم بواسطة  إنشاؤها  تم  ي   ال�ت
تأ�ك العدادات  للوحة  الواسع 
األنيقة.          بأجوائها               

The beautiful fulfillment of an athletic vision
التجسيد الجميل لرؤية رياضية

فورتش�ن

The quality of the advanced 
interior space created by 
the wide sweeping design 
of the instrument panel, 
captivates with its stylish 
ambience.

Fortuner



Technical Features SFX 00 التقنية المزايا 

Engine 1GR-FE المحرك

No of Cylinders and arrangement 6 cylinders V-Type ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 

ENGINE SIZE (CC) 3956 مكعب( )سم  المحرك  حجم 

Max.Output (Kw/RPM) 202/5600 بالدقيقة( وات\دورة  قدرة:)كيلو  أقىص 

Max. Torque (N.m/RPM) 381/4400 بالدقيقة( \دورة  عزم:)نيوتن-م�ت أقىص 

Fuel System EFI ي
و�ف الك�ت حقن  الوقود نظام 

FUEL TANK CAPACITY (87L) الوقود سعة خزان 

Dimensions LxWxH (mm) 5010 X 1885 X 1890 )ملم( الطول(   * العرض   * )االرتفاع  الرئيسية  األبعاد 

Wheelbase (mm) 2790 )ملم( العجالت  قاعدة 

Curb Weight (Kg) 2090 - 2355 )كغم( فارغة  السيارة  وزن 

Gross vehicle weight (Kg) 2950 )كغم( اإلجماىلي  السيارة  وزن 

Transmission Type 6AT الحركة ناقل  نوع 

Brake Type (Front) Vantilated Discs أقراص مهواة األمامية الفرامل 

Brake Type (Rear) Vantilated Discs أقراص مهواة الخلفية الفرامل 

Suspensions Type (Front) Double Wishbone األمايمي  التعليق 

Suspensions Type (Rear) FOUR LINK ي
الخل�ف التعليق 

Max Speed (Km/H) 175 )كم/ساعة( القصوى  ال�عة 

LSD & Rear Differential Lock Rear Diff (Normal) - Center Diff W/LSD العجالت محاور   مفاضالت 

Economy Meter ECO INDICATOR األقتصادية القيادة  مؤ�ش 

A Heritage of Quality and Reliability
إرث الجودة والموثوقیة

With a heritage that dates back 
over a half century, the Land 
Cruiser's unrivalled off-road 
performance and durability 
have earned it a rock-solid 
reputation for reliability.

Land Cruiser Prado

من قرن  نصف  من  أك�ث  إىل  يعود  تراث   مع 
الند كروزر برادو  ومتانة  أداء  فإن   ،  الزمان 
قد الوعرة  الطرق  عيل  النظ�ي   منقطعة 
الموثوقية. حيث  من  قوية  سمعة  أكسبها 

برادو الندكروزر 



ف للمستخدم�ي تتيح  وسيلة  اكتسب  القيادة.  وقابلية  والمتانة  الموثوقية  من  التطوير  أسس  مع  التطور  ي 
�ف الندكروزر  تستمر  حيث  الربايعي  الدفع  ملك  باعتباره  طيبة   سمعة 

ي كل مكان" و "العودة حيا وأمنا" وعززها عيل مدار تاريخها
"الذهاب إىل أي مكان و�ف

Technical Features التقنية المزايا 
Engine V35A-FTS المحرك
No of Cylinders and arrangement 6 cylinders V-Type ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 
ENGINE SIZE (CC) 3445 مكعب سم  المحرك  حجم 
Max. Output (Kw/RPM) Max. 305/5200 بالدقيقة أقىص قدرة كيلو وات دورة 
Torque (N.m/RPM) 650/3600 بالدقيقة دورة  م�ت  نيوتن  أقىص عزم 
Fuel System EFI ي

و�ف الك�ت حقن  الوقود نظام 
FUEL TANK CAPACITY - الوقود سعة خزان 
Dimensions LxWxH (mm) 4985x1980x1920 )ملم( الطول(   * العرض   * )االرتفاع  الرئيسية  األبعاد 
Wheelbase (mm) 2850 ملم العجالت  قاعدة 
Curb Weight (Kg) 2490 - 2600 فارغة كغم السيارة  وزن 
Gross vehicle weight (Kg) 3230 اإلجماىلي كغم السيارة  وزن 
Transmission Type 10AT الحركة ناقل  نوع 
Brake Type (Front) Ventilated Discs أقراص مهواة األمامية الفرامل 
Brake Type (Rear) Ventilated Discs أقراص مهواة الخلفية الفرامل 
Suspensions Type (Front) IFS األمايمي التعليق 
Suspensions Type (Rear) 4 LINK ي

الخل�ف التعليق 
Max Speed (Km/H) 210 ساعة القصوى كم  ال�عة 
Economy Meter WITH (LAMP ZONE) األقتصادية القيادة  مؤ�ش 
Transfer and Center Differential FULL TIME (TORSEN LSD) المركزي المفاضل  و  التعشيق  نظام 
LSD 6, Rear Differential Lock FR AND RR : DIFFERENTIAL LOCK العجالت محاور  مفاضالت 

. A story of inheritance and evolution
 قصة إرث وتطور

The Land Cruiser continues to 
evolve with the development 
basis of reliability, durability, 
and drivability. The King of 
4WD has earned a reputation 
as a vehicle that allows users to 
‘Go anywhere & everywhere’, 
‘Come back alive and safe’ 
and strengthened it over the 
course of its history.

Land Cruiser

الند كروزر 



أفضل من  واحدة  هايلكس  تويوتا   تعد 
السوق، ي 

�ف الخفيفة  التجارية   السيارات 
يمكنكم للسفر.  وفاخرة  أنيقة  وسيلة   فيهي 
أو الواحدة  القمرة  ذو  الموديل   اختيار 
األساس، هذا  وعيل  المزدوجة.   القمرة 
يناسب الذي  الهيكل  شكل  اختيار        يمكنكم 

Technical Features SFX 36 (4R) التقنية المزايا 

Body type DOUBLE-CAB - مقصورة مزدوجة المقصورة نوع 
Drive Type 4WD - دفع ربايعي القيادة نوع 
Engine 2GD-FTV المحرك
No of Cylinders and arrangement 4 cylinders In-Line ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 
ENGINE SIZE (CC) 2393 مكعب( )سم  المحرك   حجم 
Max.Output (kW) 110/3400 :)كيلو وات( أقىص قدرة 
Max. Torque (N.m) 400/2000 ) :)نيوتن-م�ت عزم  أقىص 
Fuel System EFI ي

و�ف الك�ت حقن  الوقود نظام 
FUEL TANK CAPACITY (80L) الوقود سعة خزان 
Dimensions LxWxH (mm) 5325X1855X1815 )ملم( الطول(   * العرض   * )االرتفاع  الرئيسية  األبعاد 
Wheelbase (mm) 3085 )ملم( العجالت  قاعدة 
Curb Weight (Kg) 2035 - 2075 )كغم( فارغة  السيارة  وزن 
Gross vehicle weight (Kg) 2910 )كغم( اإلجماىلي  السيارة  وزن 
Inside Deck Size (LxWxH) (mm) 1520X1575X480 ي )االرتفاع العرض الطول( )ملم(

حجم الصندوق الخل�ف
Transmission Type 6 MT الحركة ناقل  نوع 
Brake Type (Front) Vantilated Discs أقراص مهواة األمامية الفرامل 
Brake Type (Rear) Drums اسطوانات الخلفية الفرامل 
Suspensions Type (Front) Double Wishbone األمايمي  التعليق 
Suspensions Type (Rear) Laef Spring Rigid ي

الخل�ف التعليق 
Max Speed (Km/H) 170 )كم/ساعة( القصوى  ال�عة 
REAR DIFFERENTIAL LOCK √ الخلفية العجالت  محاور  توحيد 
AUTO DISCONNECT DIFFERENTIAL √ العجالت محور  لموحد  ي 

تلقا�ئ فصل 
4WD TRANSFER LEVER AND KNOB SWITCH(2WD-4WD) الربايعي الدفع  فصل  و  تعشيق 

.

The legend continues
وتستمر األسطورة

The Toyota Hilux is one of the 
best LCVs on the market, offering 
a premium and stylish way of 
traveling. A dynamic presence 
integrating advanced power 
and quality, Hilux blends new 
sophisticated design, setting the 
standards and leading the way 
for a new generation of versatile 
utility vehicles.

Toyota Hilux

هايلكس  تويوتا 

الخاصة احتياجاتكم 



بأنها أب  بيك  كروزر  الند  تويوتا   تتسم 
وقدرة قوة  التجارية  السيارات  أك�ث  من 
تم حيث  الوعرة،  الطرق  عيل  الس�ي   عيل 

األك�ث القيادة  ظروف  مع  للتعامل  ها  ف  تجه�ي
ة الكب�ي العجالت  تضمن  لذلك   صعوبة. 
إمكانية لكم  المتطورة  اإلستقرار   ومستويات 
جميع �ف  الكاملة  السيطرة  عيل   المحافظة 
ذات المحركات  تساهم  بينما   األوقات، 
التشغيل. تكاليف  تخفيض  �ف  العالية     الكفاءة 

Technical Features SFX 00 التقنية المزايا 

Body type SINGLE-CAB - مقصورة فردية المقصورة نوع 

Drive Type 4WD - دفع ربايعي القيادة نوع 

Engine 1HZ المحرك

No of Cylinders and arrangement 6 Cylinders IN-LINE ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 

ENGINE SIZE (CC) 4164 مكعب( )سم  المحرك  حجم 

Max.Output (kW/RPM) 96/3800 أقىص قدرة:)كيلو وات/ د.د(

Max. Torque (N.m/RPM) 285/2200 /د.د( عزم:)نيوتن-م�ت أقىص 

Fuel System Distributor Type الوقود نظام 

FUEL TANK CAPACITY (90L) الوقود سعة خزان 

Auxiliary Fuel Tanks (2 Tanks) ( 90L + 90 L) الوقود اإلحتيايطي )2 خزان( خزان 

Dimensions LxWxH (mm) 5095 X 1770 X 1970 )ملم( الطول(   * العرض   * )االرتفاع  الرئيسية  األبعاد 

Wheelbase (mm) 3180 )ملم( العجالت  قاعدة 

Curb Weight (Kg) 2140 - 2400 )كغم( فارغة  السيارة  وزن 

Gross vehicle weight (Kg) 3200 )كغم( اإلجماىلي  السيارة  وزن 

Transmission Type 5 MT الحركة ناقل  نوع 

Brake Type (Front) Vantilated Discs أقراص مهواة األمامية الفرامل 

Brake Type (Rear) Drums اسطوانات الخلفية الفرامل 

Suspensions Type (Front) Leading Arm األمايمي  التعليق 

Suspensions Type (Rear) Leaf Spring Rigid Axle ي
الخل�ف التعليق 

Max Speed (Km/H) 140 )كم/ساعة( القصوى  ال�عة 

Front Differential 4.300 4P With DIFF Lock األمامية المحاور  بقفل  مزودة 

Rear Differential 4.300 4P DIFF Lock الخلفية المحاور  بقفل  مزودة 

Takes You Wherever You Want
تأخذك أينما تريد

The Toyota Land Cruiser Pickup 
is a rugged and dominant LCV 
that has been equipped to 
cope with the most demanding 
driving conditions. Large wheels 
and improved stability ensure 
you will stay in control at all 
times while eff icient engines 
mean low running costs.

Toyota Land Cruiser

الند كروزر تويوتا 
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Space and Fun
متعة ورحابة

المساحة ف  ب�ي لك  تجمع  كلًيا  الجديدة  روميون   تويوتا 
عالم ي 

�ف قفزة مستقبلية  لتقدم  ي  التكنولو�ب والتقدم   الشاسعة 
بكامل يومية  مغامرات  لتعيش  األمان  خصائص   الراحة 
روميون تويوتا  ف  تتم�ي التقليدية-.  الحدود  عن  بعيًدا   -  الحرية 
بلمساتها واقتصادية  أنيقة  سيارة  مقاعد  السبعة   ذات 
طاقة يعكس  الذي  الفريد  ي  الخار�ب وتصميمها   الجريئة 
الطريق. عيلي  بثقة  لتنطلق  ملحوظ  وتنوع  انسيابية 

روميون
Technical Features التقنية المزايا 

Engine K15B المحرك

No of Cylinders and arrangement 4 CYLINDER IN-LINE TYPE ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 

Engine size (Liter) 1.5L ) )ل�ت المحرك  حجم 

Max.Output (kw\RPM) 77/6000 بالدقيقة( وات/دورة  )كيلو  قدرة:  أقىص 

Max. Torque (N.m/RPM) 138/4400 بالدقيقة( /دورة  نيوتن-م�ت عزم:)  أقىص 

Fuel System EFI ي
و�ف الك�ت حقن  الوقود نظام 

Fuel Tank Capacity (45L) الوقود سعة خزان 

Dimensions LxWxH (mm) 4395 X 1735 X 1690 األبعاد الرئيسية )االرتفاع * العرض * الطول( )ملم(

Wheelbase (mm) 2740 )ملم( العجالت  قاعدة 

Curb Weight (Kg) Approx. 1130 - 1170 تقريبا )كغم( فارغة  السيارة  وزن 

Gross vehicle weight (Kg) 1740 )كغم( اإلجماىلي  السيارة  وزن 

Transmission Type 4 AT الحركة ناقل  نوع 

Brake Type (Front) Vantilated Discs أقراص مهواة األمامية الفرامل 

Brake Type (Rear) Drum Brake أقراص صلبة الخلفية الفرامل 

SuspensionS Type (Front) MacPherson Strut سون األمايمي قوائم مكف�ي  التعليق 

SuspensionS Type (Rear) Torsion Beam- ي عوارض ملتوية
الخل�ف التعليق 

Seating capacity 7 المقاعد عدد 

The all-new Toyota Rumion is 
where generous space meets smart 
technological advancement to provide 
you with an ultimate leap into the future 
of comfort, as well as advanced safety to 
perfect your adventures — away from 
the confines of the conventional-. The 
7-seater is a stylish and economical ride, 
boasting bold exteriors that reflect urban 
energy and the versatility you demand 
to get ahead.

Rumion

RUMION



تشكيلة هايس  تويوتا  مجموعة  تضم 
بمختلف النقل  سيارات  من  التنوع  واسعة 
إىل بحاجة  وسواء كنتم  واألحجام.   األشكال 
األماكن لمختلف  األفراد  لنقل  ة  كب�ي  سيارة 
األدوات لنقل  األغراض  متعددة  سيارة   أو 
هايس فإن  لألعمال.  الالزمة   والمعدات 
إحتياجاتكم لتلبية جميع  التكيف   قادرة عيل 
ومتطلباتكم الخاصة.                           

Technical Features التقنية المزايا 

Engine 7GR-FKS المحرك

No of Cylinders and arrangement 6 cylinders, V-Type ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 

ENGINE SIZE (CC) 3456 مكعب( )سم  المحرك  حجم 

Max.Output (kW/RPM) Approx 200/6000 الثانية( ي 
�ف وات/دورة  قدرة:)كيلو  أقىص 

Max. Torque (N.M/RPM) Approx )الثانية ي 
�ف /دورة  نيوتن-م�ت عزم:)  أقىص 

Fuel System D-4S الوقود نظام 

FUEL TANK CAPACITY 70L الوقود سعة خزان 

Dimensions LxWxH (mm) 5265 X 1950 X 1990 )ملم( الطول(   * العرض   * )االرتفاع  الرئيسية  األبعاد 

Wheelbase (mm) 3210 )ملم( العجالت  قاعدة 

Curb Weight (Kg) Approx 2105-2375 )كغم( فارغة  السيارة  وزن 

Gross vehicle weight (Kg) Approx 3400 )كغم( اإلجماىلي  السيارة  وزن 

Transmission Type 6MT - الحركة ستة �عات يدوية ناقل  نوع 

Brake Type (Front) Vantilated Discs أقراص مهواة األمامية الفرامل 

Brake Type (Rear) Leading-trailing drum brake الخلفية الفرامل 

Suspensions Type (Front) MacPherson Strut األمايمي  التعليق 

Suspensions Type (Rear) Leaf Spring Rigid ي
الخل�ف التعليق 

Max Speed (Km/H) 170 )كم/ساعة( القصوى  ال�عة 

Reliability in every mile
الموثوقية في كل ميل

The Toyota Hiace range is 
exceptionally versatile, offering 
a choice of van variants in a 
selection of shapes and sizes. 
Whether you need a large vehicle 
to transport people around or a 
multi-purpose van to move work 
tools and equipment, the Hiace 
can be adapted to meet your 
specific requirements.

هايس

Hiace 



الوقود ف  ب�ي متوازنة   توليفة 
كوس�ت إنها  األداء  وقوة   والراحة 

الركاب لنقل  المثالية   السيارة 

جعلت ال�ت  األيقونة  إنها   يوميا 

حافلة اي  عيل  يطلقون  ين   الك�ث

                            . اسم كوس�ت

DIESEL PETROL
Technical Features SFX 00 SFX 00 التقنية المزايا 

Engine Type 1HZ 2TR-FE المحرك نوع 

No of Cylinders and arrangement 6 Cylinders In-Line Type 4 Cylinders In-Line Type ترتيبها و  اإلسطوانات  عدد 

Engine Size (CC) 4164 2694 مكعب( )سم  المحرك  حجم 

Max.Output (kw\RPM) 96/3800 108/4800 بالدقيقة( قدرة:)كيلووات/دورة  أقىص 

Max. Torque (N.m/RPM) 285/2200 235/3800 بالدقيقة( /دورة  عزم:)نيوتن-م�ت أقىص 

Fuel System Distributor Type EFI الوقود نظام 

Feul Type Diesel - ديزل Petrol - ين ف ب�ف الوقود نوع 

Fuel Tank Capacity (95L) (95L) الوقود سعة خزان 

Dimensions LxWxH (mm) 6990 X 2080 X 2635 6255 X 2080 X 2630 )ملم( الطول(   * العرض   * )االرتفاع  الرئيسية  األبعاد 

Wheelbase (mm) 3935 3200 )ملم( العجالت  قاعدة 

Curb Weight (Kg) 3455 - 3635 3110 - 3240 )كغم( فارغة  السيارة  وزن 

Gross vehicle weight (Kg) 5670 5180 )كغم( اإلجماىلي  السيارة  وزن 

Transmission Type 5-MT 5-MT الحركة ناقل  نوع 

Brake Type (Front) Vantilated Discs- أقراص مهواة Vantilated Discs- أقراص مهواة األمامية الفرامل 

Brake Type (Rear) Drums اسطوانات Drums اسطوانات الخلفية الفرامل 

Suspensions Type (Front) Double Wishbone Double Wishbone األمايمي  التعليق 

Suspensions Type (Rear) Multi Leaf Suspension (8) Multi Leaf Suspension (8) ي
الخل�ف التعليق 

Rear Differential 5.625 5.857 الخلفية العجالت  محور  مفاضل 

Max Speed (Km/H) 115 130 )كم/ساعة( القصوى  ال�عة 

One for many
واحدة للكثير من الركاب

كوس�ت

A balanced combination 
of economy, comfort and 
performance – the Coaster 
is ideal for everyday 
commuting. Coaster is an 
iconic model, so much so 
that it has replaced 'Bus' 
with a 'Coaster'.

Coaster



SARAB COMPANY
السراب شركة 

NAME / اإلسم : اد السيارات وقطع ف إلست�ي ي المم�ي كة العر�ب  �ش
ها المساهمة  غ�ي

Alarbi Almumayez For Cars and 
Spare Parts Import P.L.C.

ADDRESS / العنوان : ليبيا  - طرابلس   , ي
السوا�ف طريق 

Alswani Road, Tripoli - Libya 

E-MAIL / ي
و�ف يد اإلك�ت ال�ب : info@amt.ly

TELEPHONE / رقم الهاتف : 0923068386 - 0914303129

NAME / اإلسم : ها اد السيارات وقطع غ�ي كة ال�اب إلست�ي  �ش
 المساهمة

Sarab For Cars and Spare Parts 
Import P.L.C.

ADDRESS / العنوان : طرابلس  , ي 
البي�ف تاجوراء  ال�يــــع   طريق 

ليبيا  –

Tajoura Al-Bifi Highway, Tripoli - Libya 

E-MAIL / ي
و�ف يد اإلك�ت ال�ب : info@sarab-company.com

TELEPHONE / رقم الهاتف : 0217137788 - 0944424791

NAME / اإلسم : ها ذ.م.م اد السيارات وقطع غ�ي كة ماس إلست�ي �ش

Mas For Cars and Spare Parts 
Import LLC.

ADDRESS / العنوان : ليبيا  - بنغازي  طرابلس,  طريق 

Tripoli Road, Benghazi - Libya
ليبيا  - بنغازي  المطار,  طريق 

Airport Road, Benghazi - Libya
E-MAIL / ي

و�ف يد اإلك�ت ال�ب : toyotabenghazi@gmail.com
TELEPHONE / رقم الهاتف : 0954321321 - 092238155

NAME / اإلسم : اد السيارات وقطع كة المسار المتحد إلست�ي  �ش
ها و وسائل النقل غ�ي

Almasar Almuttahed For Cars and 
Spare Parts Import 

ADDRESS / العنوان : ليبيا  - ف  زلي�ت  , الساحيلي طريق 

Coastal Road, Zlitin - Libya 

E-MAIL / ي
و�ف يد اإلك�ت ال�ب : info@masar.net.ly

TELEPHONE / رقم الهاتف : 0917129992 - 0917129991

NAME / اإلسم : ها اد السيارات وقطع غ�ي كة ماس إلست�ي  �ش
 ذ.م.م

Mas For Cars and Spare Parts 
Import LLC.

ADDRESS / العنوان : االنصاري, ارويفع  ق  مف�ت البيضاء   مدخل 
ليبيا  – البيضاء 

Al-Bayda - Aroaf Al-Ansari 
Crossroad, Al-Bayda - Libya

E-MAIL / ي
و�ف يد اإلك�ت ال�ب : toyotabenghazi@gmail.com

TELEPHONE / رقم الهاتف : 0911155666 - 0922381855

NAME / اإلسم : اد السيارات كة المسار المتحد إلست�ي  �ش
ها و وسائل النقل وقطع غ�ي

Almasar Almuttahed For Cars 
and Spare Parts Import 

ADDRESS / العنوان : ليبيا  - بنغازي, مرصاته  شارع 

Benghazi st, Misurata - Libya

E-MAIL / ي
و�ف يد اإلك�ت ال�ب :  info@masar.net.ly

TELEPHONE / رقم الهاتف : 0919488841 - 0918861111

W a r r a n t y
 ALL VEHICLES PURCHASED FROM TOYOTA LIBYA AUTHORIZED DEALERS COME WITH 3 YEARS OR 100,000KM MANUFACTURER WARRANTY 

ي أوال
ائك سيارة من وكالء تويوتا ليبيا المعتمدين تتحصل عيل ضمان مصنىعي لمدة ثالث سنوات أو لمسافة 100,000كم أيهما يأ�ت عند �ش

S p a r e  P a r t s

T o y o t a  S e r v i c e

G E N U I N E  P A R T S

Q U A L I T Y  S E R V I C E
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