
* Bu məlumatlar, idarə etmə tərzinin təsiri, istifadə olunan yanacaq, hərəkət rejimi, marşrut, avtomobilin təchiz edilmiş şəkildə kütləsi, yanacaq sərfiyyatına təsir edən, yol hava və digər 
şərtlər nəzərə alınmadan, ideal şəraitdə alınmışdır. Real yanacaq sərfiyyatı göstərilənlərdən fərqli ola bilər.     
       
Xarici görünüş və xüsusiyyətlər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Məhsulun əldə olması barədə şəhərinizin Toyota mərkəzlərindən soruşun. Toyota Caucasus MMC-nin əvvəl-
cədən  yazılı razılığı olmadan bu nəşrin hər hansı şəkildə təkrar nəşr edilməsi qadağandır. Qeyd: avtomobillərin və aksessuarların bu kitabçada təsvir olunan dizaynı, eləcə də xüsusiyyətləri  
şəhərinizdə təmsil olunan avtomobillərin modellərindən və komplektasiyasından fərqli ola bilər.
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KOMPLEKTASIYALAR Active Live Live + Elegance Elegance + Lounge

MODEL KODU 6S 7R M/T 7R CVT 8S 1Z 02

Ön oturacağın sürüşdürülməsi 260mm sürücü/
sərnişin mexaniki

260mm sürücü/
sərnişin mexaniki

260mm sürücü/
sərnişin mexaniki

260mm sürücü/
sərnişin mexaniki

260mm sürücü/
sərnişin mexaniki

260mm sürücü/
sərnişin mexaniki

Ön oturacağın şaquli tənzimləyicisi sürücü: 2 istiqamtəli, 
mexaniki 

sürücü: 2 istiqamətli, 
mexaniki

sürücü: 2 istiqamətli, 
mexaniki 

sürücü: 2 istiqamətli, 
mexaniki 

sürücü: 2 istiqamətli, 
mexaniki 

sürücü: 2 istiqamətli, 
mexaniki 

Oturacaqda arxa cib var (yalnız sərnişin) var (yalnız sərnişin) var (yalnız sərnişin) var (yalnız sərnişin) var (yalnız sərnişin) var (yalnız sərnişin)

Oturacaqların materialı parça parça parça parça parça dəri+parça, yüksək

RAHATLIQ TƏMIN EDƏN VASITƏLƏR

Qapı kilidi standart standart standart standart standart standart

Elektrik qapı kilidi + + + + + +

Işəsalma sistemi fırlanma (mexaniki) fırlanma (mexaniki) fırlanma (mexaniki) fırlanma (mexaniki) fırlanma (mexaniki) basma (var smart)

Multi-məlumat displeyi + + + + + +

Elektrik pəncərələr sürücü:bir toxunuşlu 
yuxarı/aşağı

ön+arxa, hamısı bir 
toxunuşlu yuxarı/aşağı

ön+arxa, hamısı bir 
toxunuşlu yuxarı/aşağı

ön+arxa, hamısı bir 
toxunuşlu yuxarı/aşağı

ön+arxa, hamısı bir 
toxunuşlu yuxarı/aşağı

ön+arxa, hamısı bir 
toxunuşlu yuxarı/aşağı

Siqaret alışqanı 12v rozetka ön-arx-
a1+arxa1

12v rozetka ön-arx-
a1+arxa1

12v rozetka ön-arx-
a1+arxa1

12v rozetka ön-arx-
a1+arxa1

12v rozetka ön-arx-
a1+arxa1

12v rozetka ön-arx-
a1+arxa1

Fasilə rejimli şüşəsilən   vaxtla tənzimlənən vaxtla tənzimlənən vaxtla tənzimlənən vaxtla tənzimlənən vaxtla tənzimlənən yağış sensoru (avto)

Yan arxa görünüş güzgüsü elektriklə tənzimlənən, 
rəngli

elektriklə tənzimlənən, 
rəngli

elektriklə tənzimlənən, 
rəngli

elektriklə tənzimlənən, 
rəngli

elektriklə tənzimlənən, 
rəngli, qızdırıcı ilə

qatlanan, rəngli, 
qızdırıcı

Simsiz qapı kilidi Standart Standart Standart Standart Standart
smart 

(sürücü+sərnişin+ 
baqaj)

Parketmə sensoru - - - - - ön+arxa parketmə 
sensoru

Arxa monitor - - - - + +

VENTILYASIYA

İsidicinin idarəetmə paneli mexaniki (metal 
üzləmə)

mexaniki (metal 
üzləmə)

mexaniki (metal 
üzləmə)

mexaniki (metal 
üzləmə)

mexaniki (metal 
üzləmə) avto (iki zonalı)

Hava təmizləmə filtri salonun hava filtri salonun hava filtri salonun hava filtri salonun hava filtri salonun hava filtri salonun hava filtri

Kondisioner mexaniki mexaniki mexaniki mexaniki mexaniki avto (iki zonalı)

AUDIO

İdarəetmə sükanında düymələr 2 istiqamətli 2 istiqamətli 2 istiqamətli 2 istiqamətli telefon+2istiqamət-
li-audio

orta(yüksək) +2 
istiqamtəli-audio+tel

Antena arxa şüşə arxa şüşə arxa şüşə arxa şüşə arxa şüşə arxa şüşə

Mikrofon - - - - + +

Audio yuva aux+usb (audio 
üzərində)

aux+usb (audio 
üzərində)

aux+usb (audio 
üzərində)

aux+usb (audio 
üzərində) aux+usb (konsol) aux+usb (konsol)

Audio cd/usb 4 dinamik cd/usb 4 dinamik cd/usb 4 dinamik cd/usb 4 dinamik displey audio cd/bt/
usb 6 dinamik

displey audio cd/bt/
usb 6 dinamik

TƏHLÜKƏSIZLIK

Uşaqlar üçün qorunma (yalnız arxa qapı) + + + + + +

Qəza əyləc işıqları - - - - var (qəza lampası) var (qəza lampası)

Ön oturacağın təhlükəsizlik kəməri
3 nöqtəli təhükəsizlik 
kəmərləri, sürücü və 

sərnişin

3 nöqtəli təhükəsizlik 
kəmərləri, sürücü və 

sərnişin

3 nöqtəli təhükəsizlik 
kəmərləri, sürücü və 

sərnişin

3 nöqtəli təhükəsizlik 
kəmərləri, sürücü və 

sərnişin

3 nöqtəli təhükəsizlik 
kəmərləri, sürücü və 

sərnişin

3 nöqtəli təhükəsizlik 
kəmərləri, sürücü və 

sərnişin

Arxa oturacağın təhlükəsizlik kəməri 3 nöqtəli təhükəsizlik 
kəmərləri x3

3 nöqtəli təhükəsizlik 
kəmərləri x3

3 nöqtəli təhükəsizlik 
kəmərləri x3

3 nöqtəli təhükəsizlik 
kəmərləri x3

3 nöqtəli təhükəsizlik 
kəmərləri x3

3 nöqtəli təhükəsizlik 
kəmərləri x3

Təhlükəsizlik yastığnın əllə qoşma-söndürmə 
açarı + + + + + +

Oturacağın təhlükəsizlik kəməri xəbərdarlığı sürücü, sərnişin: 
lampa + xatırlatma

sürücü, sərnişin: 
lampa + xatırlatma

sürücü, sərnişin: 
lampa + xatırlatma

sürücü, sərnişin: 
lampa + xatırlatma

sürücü, sərnişin: 
lampa + xatırlatma

sürücü, sərnişin: 
lampa + xatırlatma

Vsc (dinamik stabilləşdirmə sistemi) - - - - var (söndürmə açarı 
ilə)

var (söndürmə açarı 
ilə)

Abs (bloklanma əleyhinə əyləc sistemi) + + + + + +

Srs təhlükəsizlik yastığı sürücü+sərnişin+yan sürücü+sərnişin+yan sürücü+sərnişin+yan sürücü+sərnişin+yan sürücü+sərnişin+ 
yan+pərdə tipli

sürücü+sərnişin+ 
yan+pərdə tipli

Uşaqlar üçün təhlükəsizlik sistemi İSOFİX +  
üst bərkitmə*2

İSOFİX +  
üst bərkitmə*2

İSOFİX +  
üst bərkitmə*2

İSOFİX +  
üst bərkitmə*2

İSOFİX +  
üst bərkitmə*2

İSOFİX +  
üst bərkitmə*2

AKSESUARLAR 

Elektrik yuva var var var var var var 

Ayaqaltı parça, altlıq ilə parça, altlıq ilə parça, altlıq ilə parça, altlıq ilə parça, altlıq ilə parça, altlıq ilə

Ehtiyat təkər var, polad var, polad var, polad var, polad var, polad var, alüminium

Alətlər (zavod təchizatı)
təkər açarı + əl 

domkratı + digər 
açarlar+çanta

təkər açarı + əl 
domkratı + digər 

açarlar+çanta

təkər açarı + əl 
domkratı + digər 

açarlar+çanta

təkər açarı + əl 
domkratı + digər 

açarlar+çanta

təkər açarı + əl 
domkratı + digər 

açarlar+çanta

təkər açarı + əl 
domkratı + digər 

açarlar+çanta
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Kataşiki NRE180L-DEFDKX ZRE181L-DEFDKX ZRE181L-DEXDKX ZRE181L-DEXDKX ZRE181L-DEXNKX ZRE182L-DEXGKX

Mühərrik 1.33L benzin 1.6L benzin 1.6L benzin 1.6L benzin 1.6L benzin 1.8L benzin 

Transmissiya 6M/T 6M/T Multidrayv S Multidrayv S Multidrayv S Multidrayv S

Kvt 73 91 91 91 91 103

Güc aqreqatı FTW FTW FTW FTW FTW FTW
Yanacaq sərf. L-100 km (şose/prospekt/
şəhər) 4.7/5.6/7.2 L 5.4/6.6/8.7 L 5.3/6.3/8.0 L 5.3/6.3/8.0 L 5.3/6.3/8.0 L 5.3/6.4/8.3 L

0–100 KM/S (SAN.)   12.6s   11.1s   11.1s   11.1s   11.1s 10.2

Maksimal sürət 180km/s 185km/s 185km/s 185km/s 185km/s 195km/s

MÜHƏRRIK

Mühərrikin kodu 1NR-FE 1ZR-FE 1ZR-FE 1ZR-FE 1ZR-FE 2ZR-FE

Sıxılma dərəcəsi 11.5 : 1 10.2 : 1 10.2 : 1 10.2 : 1 10.2 : 1 10.0 : 1

Silindrlərin sayı 4 SILINDR, XƏTLI 4 silindr, xətli 4 silindr, xətli 4 silindr, xətli 4 silindr, xətli 4 silindr, xətli

Klapan mexanizmi 16-klapan DOHC, İkili 
VVT-ilə

16-klapan DOHC, İkili 
VVT-ilə

16-klapan DOHC, İkili 
VVT-ilə

16-klapan DOHC, İkili 
VVT-ilə

16-klapan DOHC, İkili 
VVT-ilə

16-klapan DOHC, İkili 
VVT-ilə

Mühərrikin həcmi (cm³) 1329 1598 1598 1598 1598 1798

Maks. Fırlanma anı (nm/dövr-dəq) 128/3800 157/5200 157/5200 157/5200 157/5200 173/4000

TEXNIKI GÖSTƏRICILƏR

Sürətlənmə pedalı elektrik tipli elektrik tipli elektrik tipli elektrik tipli elektrik tipli elektrik tipli

Sükan sütunu bucağa görə tənzim-
lənən və teleskopik

bucağa görə tənzim-
lənən və teleskopik

bucağa görə tənzim-
lənən və teleskopik

bucağa görə tənzim-
lənən və teleskopik

bucağa görə tənzim-
lənən və teleskopik

bucağa görə tənzim-
lənən və teleskopik

Sükan idarəetməsi elektrik gücləndirici, 
şotkasız

elektrik gücləndirici, 
şotkasız

elektrik gücləndirici, 
şotkasız

elektrik gücləndirici, 
şotkasız

elektrik gücləndirici, 
şotkasız

elektrik gücləndirici, 
şotkasız

Yoxuşda hərəkətə yardım sistemi (hac) - - - - + +

TƏKƏR VƏ DISKLƏR

Təkər qapağı 15" tam plastik qapaq 15" tam plastik qapaq 15" tam plastik qapaq mərkəz-ornament 
(alüminium üzləmə)

mərkəz-ornament 
(alüminium üzləmə)

mərkəz-ornament 
(alüminium üzləmə)

Təkərlər və təkər diskləri 195/65r15 6j sərt 
polad

195/65r15 6j sərt 
polad

195/65r15 6j sərt 
polad

205/55r16 6.5j alü-
minium

205/55r16 6.5j alü-
minium

205/55r16 6.5j alü-
minium

ASQI

Ön asqı MakFerson dirəyi MakFerson dirəyi MakFerson dirəyi MakFerson dirəyi MakFerson dirəyi MakFerson dirəyi

Arxa asqı Torsion tir Torsion tir Torsion tir Torsion tir Torsion tir Torsion tir

ÖLÇÜLƏRI

Ümumi hündürlük  (mm) 1465 1465 1465 1465 1465 1465

Ümumi en (mm) 1775 1775 1775 1775 1775 1775

Ümumi uzunluq (mm) 4620 4620 4620 4620 4620 4620

Ön, arxa protektor (mm) 1535 1535 1535 1535 1535 1535

Təkər bazası (mm) 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Yanacaq çəninin tutumu l 50-55 50-55 50-55 50-55 50-55 50-55

ƏYLƏCLƏR

Ön əyləclər Ventilyasiya olunan 
disk 

Ventilyasiya olunan 
disk 

Ventilyasiya olunan 
disk 

Ventilyasiya olunan 
disk 

Ventilyasiya olunan 
disk 

Ventilyasiya olunan 
disk 

Arxa əyləclər sərt disk sərt disk sərt disk sərt disk sərt disk sərt disk

Ön təkər əyləci 15'' disk (b) 15'' disk (b) 15'' disk (b) 15'' disk (b) 15'' disk (b) 15'' disk (b)

Parketmə əyləci mərkəzi ling / yumşaq 
vinil

mərkəzi ling / yumşaq 
vinil

mərkəzi ling / yumşaq 
vinil

mərkəzi ling / yumşaq 
vinil

mərkəzi ling / yumşaq 
vinil + metal üzləmə

mərkəzi ling / yumşaq 
vinil + metal üzləmə

Əyləcə nəzarət klapanı-  əyləc gücünün 
elektron paylanması var var var var var var

EKSTERYER

İşlənmiş qaz borusu diffuzorsuz (tək) diffuzorsuz (tək) diffuzorsuz (tək) diffuzorsuz (tək) diffuzorsuz (tək) diffuzorsuz (tək)

Ön şüşə yaşıl, laminə edilmiş, 
akustik

yaşıl, laminə edilmiş, 
akustik

yaşıl, laminə edilmiş, 
akustik

yaşıl, laminə edilmiş, 
akustik

yaşıl, laminə edilmiş, 
akustik

yaşıl, laminə edilmiş, 
akustik

Ön yan şüşə yaşıl (t=3.85) yaşıl (t=3.85) yaşıl (t=3.85) yaşıl (t=3.85) yaşıl (t=3.85) yaşıl (t=3.85)

Arxa yan şüşə yaşıl (t=3.5) yaşıl (t=3.5) yaşıl (t=3.5) yaşıl (t=3.5) yaşıl (t=3.5) yaşıl (t=3.5)

Bamper pp boya pp boya pp boya pp boya pp boya pp boya

Radiator barmaqlığı yüksək + örtük yüksək + örtük yüksək + örtük yüksək + örtük yüksək + örtük yüksək + örtük

Palçıq qoruyucuları var (ön+arxa  
(bənd ilə), qara

var (ön+arxa  
(bənd ilə), qara

var (ön+arxa  
(bənd ilə), qara

var (ön+arxa  
(bənd ilə), qara

var (ön+arxa  
(bənd ilə), qara

var (ön+arxa  
(bənd ilə), qara

Radiatorun aşağı barmaqlığı standart standart standart standart standart boya

Arxa şüşə yaşıl (t=3.1) yaşıl (t=3.1) yaşıl (t=3.1) yaşıl (t=3.1) yaşıl (t=3.1) yaşıl (t=3.1)

FARALAR

Faraların fokuslanması sağ əllə tənzimləmə sağ əllə tənzimləmə sağ əllə tənzimləmə sağ əllə tənzimləmə sağ əllə tənzimləmə sağ əllə tənzimləmə

Faraların səviyyə tənzimləyicisi mexaniki mexaniki mexaniki mexaniki mexaniki avto

İşığa nəzarət sistemi evə qədər ötürmə evə qədər ötürmə evə qədər ötürmə evə qədər ötürmə evə qədər ötürmə
avtomatik işığın 

kontrolu+evə qədər 
ötürmə

Gündüz işıqları sistemi var (led tipli) var (led tipli) var (led tipli) var (led tipli) var (led tipli) var (led tipli)

Yuxarıda quraşdırılmış stop siqnal var (led tipli/salon) var (led tipli/salon) var (led tipli/salon) var (led tipli/salon) var (led tipli/salon) var (led tipli/salon)

Dönmə siqnal lampası yan güzgüdə 
quraşdırılmış

yan güzgüdə 
quraşdırılmış

yan güzgüdə 
quraşdırılmış

yan güzgüdə 
quraşdırılmış

yan güzgüdə 
quraşdırılmış

yan güzgüdə 
quraşdırılmış

Arxa dumana qarşı faralar + + + + + +

Arxa kombinə edilmiş faralar lampa tipli lampa tipli lampa tipli lampa tipli led led

Ön dumana qarşı faralar - - - var (ağ) + metalik 
boya

var (ağ) + metalik 
boya

var (ağ) + metalik 
boya

Faralar 4: hallogen 4: hallogen 4: hallogen 4: hallogen 4: hallogen led

İNTERYER

Qapı pəncərəsinin çərçivəsi standart standart standart standart standart standart

Aşağı arxa və arxa qapı bəzəyi var (metal üzləmə) var (metal üzləmə) var (metal üzləmə) var (metal üzləmə) rəng+metal üzləmə rəng+metal üzləmə

Qapının xarici qulpu korpus rəngli korpus rəngli korpus rəngli korpus rəngli korpus rəngli rəngli+metal üzləmə 
smart

KOMPLEKTASIYALAR Active Live Live + Elegance Elegance + Lounge

MODEL KODU 6S 7R M/T 7R CVT 8S 1Z 02
KOMPLEKTASIYALAR Active Live Live + Elegance Elegance + Lounge

MODEL KODU 6S 7R M/T 7R CVT 8S 1Z 02
Qapının daxili qulpu metal üzləmə metal üzləmə metal üzləmə metal üzləmə metal üzləmə metal üzləmə

Yük yerinin və arxa qapının açılması  kabel + elek kilid kabel + elek kilid kabel + elek kilid kabel + elek kilid kabel + elek kilid kabel + elek kilid

Salon lampası + + + + + +

Əşyalar qutusunun lampası + + + + + +

Ön fərdi lampa + + + + + +

Yük bölməsi lampası + + + + + +

İşıqlanan giriş sistemi salon lampası salon lampası salon lampası salon lampası salon lampası salon lampası

Daxili arxa görünüş güzgüsü standart standart standart standart standart elektroxrom 

Yardımçı dəstək ön (sərnişin) 1, arxa 2 
açılıb bağlanan 

ön (sərnişin)1, arxa 2 
açılıb bağlanan 

ön (sərnişin) 1, arxa 2 
açılıb bağlanan 

ön (sərnişin) 1, arxa 2 
açılıb bağlanan 

ön2, arxa2:açılıb 
bağlanan

ön2, arxa2:açılıb 
bağlanan

Paltar asmaq üçün qarmaq 1-ədəd, qarmaq tipli, 
arxa qapı

1-ədəd, qarmaq tipli, 
arxa qapı

1-ədəd, qarmaq tipli, 
arxa qapı

1-ədəd, qarmaq tipli, 
arxa qapı

1-ədəd, qarmaq tipli, 
arxa qapı

1-ədəd, qarmaq tipli, 
arxa qapı

Günlük pvx (sürücü/sərnişin: 
güzgü)

pvx (sürücü/sərnişin: 
güzgü)

pvx (sürücü/sərnişin: 
güzgü)

pvx (sürücü/sərnişin: 
güzgü)

pvx (sürücü/sərnişin 
güzgü + işıq)

pvx (sürücü/sərnişin 
güzgü + işıq)

Qapıda qolaltı parça (baza) +tikişsiz parça (baza) +tikişsiz parça (baza) +tikişsiz parça (baza) +tikişsiz parça (yüksək) + 
imitasiya d-tikişi yumşaq dəri + d-tikiş

Yük bölməsinin yan və döşəmə işlənməsi ön+yan+arxa ön+yan+arxa ön+yan+arxa ön+yan+arxa ön+yan+arxa ön+yan+arxa
Yük bölməsinin və döşəməsinin xalçası və 
üzləməsi iynəli toxuma iynəli toxuma iynəli toxuma iynəli toxuma iynəli toxuma iynəli toxuma

Qapıda cib ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa

Baqaj rəfi standart standart standart standart standart standart

Cihazlar paneli mat qara mat qara mat qara mat qara mat qara mat qara

I/P mərkəzi cihazlar bloku piano qara piano qara piano qara piano qara piano qara piano qara

Əşyalar qutusu qutu tipli, kilidsiz qutu tipli, kilidsiz qutu tipli, kilidsiz qutu tipli, kilidsiz qutu tipli, kilidsiz qutu tipli, kilidsiz 

Konsol qutusu parça, tikişsiz parça, tikişsiz parça, tikişsiz parça, tikişsiz parça, tikişsiz pvx, d-tikiş

Başüstü konsol + + + + + +

Arxa dirsəkaltı - - - - var, 2 stəkanaltı var, 2 stəkanaltı 
Faraların yanılı olduğunu bildirən səsli 
xəbərdarlıq siqnalı (avtosöndürmə) + + + + + +

Sükan 3-oxlu uretan 3-oxlu uretan 3-oxlu uretan 3-oxlu,dəri, qızdırıcı 3-oxlu,dəri, qızdırıcı 3-oxlu,dəri, qızdırıcı

Cihazlar panelinin üz işlənməsi işıqlandırmasız işıqlandırmasız işıqlandırmasız işıqlandırmasız işıqlandırmasız var, işıqlandırma + 
aşağı altlıq 

Spidometr km/s multi standart km/s multi standart km/s multi standart km/s multi standart km/s multi orta km/s multi yüksək

Qapı üzlüyü kauçuk qara kauçuk qara kauçuk qara kauçuk qara boya boya

Stəkanaltı var (ön:2) var (ön:2) var (ön:2) var (ön:2) ön:2 arxa:2 ön:2 arxa:2

Ornamentli qapı üzlüyü kauçuk kauçuk kauçuk kauçuk parça b (r2d-2) yumşaq dəri

Qapının rezin qəlibi qara qara qara qara metal üzləmə metal üzləmə

OTURACAQLAR

Ön oturacaq normal normal normal normal normal normal

Arxa oturacaq 60:40 nisbətində 
qatlanan 

60:40 nisbətində 
qatlanan 

60:40 nisbətində 
qatlanan 

60:40 nisbətində 
qatlanan 

60:40 nisbətində 
qatlanan 

60:40 nisbətində 
qatlanan 

Ön başaltılar şaquli x2 şaquli x2 şaquli x2 şaquli x2 şaquli x2 şaquli x2

Arxa başaltılar şaquli x3 şaquli x3 şaquli x3 şaquli x3 şaquli x3 şaquli x3


