
2850мм
4950мм

1645мм
1980мм

1650мм
1980мм

19
55

мм

LC 200
Yeni

Qapının daxili qulpu üzlənmiş üzlənmiş ÜZLƏNMIŞ üzlənmiş üzlənmiş 
Ön fərdi işıq lampası LED lampoçka LED LED lampoçka
Arxa fərdi işıq lampası LED lampoçka LED LED lampoçka
Yük saxlama kəməri yük qarmağı ilə yük qarmağı ilə yük qarmağı ilə yük qarmağı ilə yük qarmağı ilə
əlcək qabı var var var var var
Ön başaltılar aktiv aktiv aktiv aktiv aktiv
Arxa qoltuqaltı var var var var var
RAHATLIQ TƏMIN EDƏN VASITƏLƏR
Qapı bloklaması d&p bir hərəkət d&p bir hərəkət d&p bir hərəkət d&p bir hərəkət d&p bir hərəkət 
Elektron qapı kilidi var + sürətli kilid  var + sürətli kilid  var + sürətli kilid  var + sürətli kilid  var + sürətli kilid  

Elektrik şüşəqaldırıcısı bütün qapılar bir 
toxunuşla 

bütün qapılar bir 
toxunuşla 

bütün qapılar bir 
toxunuşla 

bütün qapılar bir 
toxunuşla 

bütün qapılar bir 
toxunuşla 

Işəsalma sistemi işəsalma düyməsi 
(düymə)

işəsalma düyməsi 
(düymə)

işəsalma düyməsi 
(düymə)

işəsalma düyməsi 
(düymə)

işəsalma düyməsi 
(düymə)

Multi-info displey var var var var var
Simsiz ayarlama cihazı bluetooth yoxdur bluetooth bluetooth yoxdur 
Kruiz-kontrol var var var var var

Sükan idarəetməsi gücləndici ilə sükan 
idarəetməsi + vgrs

gücləndici ilə sükan 
idarəetməsi 

gücləndici ilə sükan 
idarəetməsi + vgrs

gücləndici ilə sükan 
idarəetməsi + vgrs

gücləndici ilə sükan 
idarəetməsi + vgrs

Ön şüşə buzəridəni var var var var var

Fasiləli rejimli şüşəsilən   vaxt ayarlanması + 
yağış sensoru 

vaxt ayarlanması + 
yağış sensoru 

vaxt ayarlanması + 
yağış sensoru 

vaxt ayarlanması + 
yağış sensoru 

vaxt ayarlanması + 
yağış sensoru 

Arxa şüşəsilən var (aralıq + yuyucu) var (aralıq + yuyucu) var (aralıq + yuyucu) var (aralıq + yuyucu) var (aralıq + yuyucu)
Simsiz qapı bağlanması var var var var var

Günlük  
işıqlı 

güzgü+açılıb-bağlan-
ma+sub-günlük

işıqlı 
güzgü+açılıb-bağlan-

ma+sub-günlük

işıqlı 
güzgü+açılıb-bağlan-

ma+sub-günlük

işıqlı 
güzgü+açılıb-bağlan-

ma+sub-günlük

işıqlı 
güzgü+açılıb-bağlan-

ma+sub-günlük

Ön şüşə yağış sensoru yağış sensoru laminə edilmiş və yağış 
sensoru

laminə edilmiş və yağış 
sensoru

laminə edilmiş və yağış 
sensoru

Qaranlıq sensoru var var var var var
Simsiz batareya doldurucusu var yoxdur var var yoxdur
Arxa monitor mtm 4-kam with bgm var (normal kamera) mtm 4-kam with bgm mtm 4-kam with bgm var (normal kamera)
Soyutma və isitmə qutusu soyuducu soyuducu soyuducu soyuducu soyuducu
EMV və naviqasiya sistemi var yoxdur var var yoxdur
Soyutma kamerası benzin benzin dizel dizel dizel
Anti-qaçırdma sistemi immobilayzer + sirena immobilayzer + sirena immobilayzer + sirena immobilayzer + sirena immobilayzer + sirena

Sükan kolonu elektron, teleskopik, 
yaddaşlı

elektron, teleskopik, 
yaddaşlı

elektron, teleskopik, 
yaddaşlı

elektron, teleskopik, 
yaddaşlı

elektron, teleskopik, 
yaddaşlı

Uşaqlar üçün təhlükəsizlik sistemi var (oturacaq ilə) var (oturacaq ilə) var (oturacaq ilə) var (oturacaq ilə) var (oturacaq ilə)
Parktronik var var var var var
Təkərlərin hava təzyiqi barədə 
xəbərverici siqnal var (433mhz 2 antena) var (433mhz 2 antena) var (433mhz 2 antena) var (433mhz 2 antena) var (433mhz 2 antena)

AUDIO
Audio yuva USB / AUX yoxdur USB / AUX USB / AUX yoxdur
DVD JBL 14 SP var yoxdur var var yoxdur
Displey Audio 8 düym 9 dinamik yoxdur var yoxdur yoxdur var
Idarəetmə sükanında düymələr audio+tel+səs+orta audio+tel+orta audio+tel+səs+orta audio+tel+səs+orta audio+tel+orta
TƏHLÜKƏSIZLIK
SRS hava yastığı sürücü-sərnişin, pərdə sürücü-sərnişin, pərdə sürücü-sərnişin, pərdə sürücü-sərnişin, pərdə sürücü-sərnişin, pərdə 
Təhlükəsizlik yastığının əl ilə qoş-
ma/söndürmə açarı  əl ilə söndürmə açarı  əl ilə söndürmə açarı  əl ilə söndürmə açarı  əl ilə söndürmə açarı  əl ilə söndürmə açarı

ABS / BA / EBD var var var var var
VSC / A-TRC / HAC / Crawl / MTS var var var var var

* 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 
əvvəlcədən  yazılı razılığı olmadan bu nəşrin hər hansı şəkildə təkrar nəşr edilməsi qadağandır. Qeyd: avtomobillərin və aksessuarların bu kitabçada təsvir olunan dizaynı, eləcə də xüsusi-
yyətləri  şəhərinizdə təmsil olunan avtomobillərin modellərindən və komplektasiyasından fərqli ola bilər. www.toyota.az

Toyota Abşeron  M rk zi
Address: Bakı-Sumqayıt şossesi, 6-cı km, 
Az rbaycan
Tel.: +994 12 349 00 60
Tel.: *0110
Web: www.toyota-absheron.az
Email: info@toyota-absheron.az
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Mühərrikin modeli 1UR-FE 1UR-FE 1VD-FTV 1VD-FTV 1VD-FTV
Mühərrikin həcmi (cm³) 4608 4608 4461 4461 4461
Silindrlərin sayı 8-silindr, V Tipli 8-silindr, V Tipli 8-silindr, V Tipli 8-silindr, V Tipli 8-silindr, V Tipli
Yanacaq növü Benzin Benzin Dizel Dizel Dizel
Silindirin diametri və porşenin 
hərəkəti (mm x mm) 94.0 x 83.0   94.0 x 83.0   86.0 x96.0 86.0 x96.0 86.0 x96.0

Sıxılma dərəcəsi 10.2 : 1 10.2 : 1 16.8:1 16.8:1 16.8:1
Maks. güc (kVt/dovr-dəq.) 227/5500 227/5500 173/3200 173/3200 173/3200
Maks. fırlanma anı (Nm/dövr-dəq) 439/3400 439/3400 615/1800-2200 615/1800-2200 615/1800-2200
Sürət yığma (0-100km/s) 8.6 8.6 8.9 8.9 8.9
Maksimal sürət (km/s) 205 205 210 210 210

Klapan mexanizmi 32-klapan DOHC İkili 
VVT-i

32-Klapan DOHC İkili 
VVT-i 32-klapan DOHC 32-klapan DOHC 32-klapan DOHC

Mühərrikin soyuducu mayesi llc 50% llc 50% llc 50% llc 50% llc 50%
Yanacaq filtri Benzin Benzin Dizel Dizel Dizel
Yanacaq çəni Benzin Benzin Dizel Dizel Dizel
Yanacaq qızdırıcısı var var var var var
EMISSIYA

Ekoloji standart Euro 4 bort diaqnosti-
kası ilə

Euro 4 bort diaqnosti-
kası ilə

Euro 4 - bort diaqnos-
tikası ilə

Euro 4 - bort diaqnos-
tikası ilə

Euro 4 bort diaqnosti-
kası ilə

ÖLÇÜLƏRI
Uzunluğu (mm) 4950 4950 4950 4950 4950
Eni (mm) 1980 1980 1980 1980 1980
Hündürlüyü (mm) 1865 1910 1910 1910 1910
Təkər bazası (mm) 2850 2850 2850 2850 2850
Təkərin dönmə radiusu (m) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
ÇƏKISI
Qross çəkisi (kq) 3350 3350 3350 3350 3350
TƏKƏR VƏ DISKLƏR 
Təkər və disklər 285/60R18 Xəlitə 285/60R18 Xəlitə 285/60R18 Xəlitə 285/60R18 Xəlitə 285/60R18 Xəlitə
Təkər qapağı alüminium 18 düym  alüminium 18 düym  alüminium 18 düym  alüminium 18 düym  alüminium 18 düym  
Daşınan ehtiyat təkər  alt hissədə (kilidli) alt hissədə (kilidli) alt hissədə (kilidli) alt hissədə (kilidli) alt hissədə (kilidli)
FARALAR
Faralar Bi-Xenon LED Bi-Xenon LED Bi-Xenon LED Bi-Xenon LED Bi-Xenon LED
Dönmə lampası yoxdur yoxdur yoxdur yoxdur yoxdur
Faraların səviyyəsinin tənzimlən-
məsi var(dinamik avto) var(dinamik avto) var(dinamik avto) var(dinamik avto) var(dinamik avto) 

Gündüz hərəkəti işıq sistemi var (led tipli) var (led tipli) var (led tipli) var (led tipli) var (led tipli)
Ön dumana qarşı faralar var var var var var
Arxa kombinə edilmiş faralar LED LED LED LED LED
Yuxarıda quraşdırılan stop-siqnal var (yaşıl) var (yaşıl) var (yaşıl) var (yaşıl) var (yaşıl)
Yan dönmə göstəricisinin lampası xarici güzgü ilə xarici güzgü ilə xarici güzgü ilə xarici güzgü ilə xarici güzgü ilə 

Yan pillə və pillə örtüyü tam örtük + işıqlandır-
ma yan(alüminium) tam örtük + işıqlandır-

ma 
tam örtük + işıqlandır-

ma yan(alüminium) 

Qəza əyləc işıqları var (qəza işığı) var (qəza işığı) var (qəza işığı) var (qəza işığı) var (qəza işığı)
Işığa nəzarət sistemi var var var var var
Faraların təmizləyicisi var (yuyucu ilə) var (yuyucu ilə) var (yuyucu ilə) var (yuyucu ilə) var (yuyucu ilə)

Faraların istiqamətləndiricisi sağ əl ilə istiqa-
mətləndirmə   

sağ əl ilə istiqa-
mətləndirmə   

sağ əl ilə istiqa-
mətləndirmə   

sağ əl ilə istiqa-
mətləndirmə   

sağ əl ilə istiqa-
mətləndirmə   

Qabarit işıq lampaları led (gündüz işığı ilə) + 
qarşılama 

led (gündüz işığı ilə) + 
qarşılama 

led (gündüz işığı ilə) + 
qarşılama 

led (gündüz işığı ilə) + 
qarşılama 

led (gündüz işığı ilə) + 
qarşılama 

Radiator barmaqlığı lc örtüyü (daxili ma-
terial)

lc örtüyü (daxili ma-
terial)

lc örtüyü (daxili ma-
terial)

lc örtüyü (daxili ma-
terial)

lc örtüyü (daxili ma-
terial)

Arxa duman lampası var var var var var
OTURACAQLAR
Oturacaq qızdırıcısı var var var var var

Oturacaqda bel dirəyi sürücü (elek-
troötürücülü)

sürücü (elek-
troötürücülü)

sürücü (elek-
troötürücülü)

sürücü (elek-
troötürücülü)

sürücü (elek-
troötürücülü)

Oturacaqda arxa cib var var var var var
Oturacağın materialı premium dəri dəri premium dəri premium dəri dəri
Ön oturacaq p-ayrıca d-yaddaş ilə p-ayrıca d-yaddaş ilə p-ayrıca d-yaddaş ilə p-ayrıca d-yaddaş ilə p-ayrıca d-yaddaş ilə 

Ön oturacağın şaquli tənzimləyicisi sürücü və sərnişin - 
elektroötürücülü

sürücü və sərnişin - 
elektroötürücülü

sürücü və sərnişin - 
elektroötürücülü

sürücü və sərnişin - 
elektroötürücülü

sürücü və sərnişin - 
elektroötürücülü

Oturacaq kondisioneri sürücü və sərnişin 
ventilyasiyası

sürücü və sərnişin 
ventilyasiyası

sürücü və sərnişin 
ventilyasiyası

sürücü və sərnişin 
ventilyasiyası

sürücü və sərnişin 
ventilyasiyası 

Yeddi oturacaqlı  
(üçüncü sıra oturacaqları) var var var yoxdur var

ASQI
Asqı KDSS KDSS KDSS KDSS kdss fr=irs rr=4link
Pnevmatik asqı yoxdur yoxdur yoxdur var yoxdur
differensial bloklanması yoxdur yoxdur yoxdur yoxdur yoxdur

VENTILYASIYA
Arxa qızdırıcının idarəetmə paneli var (4zoon) taxta var (4zoon) taxta var (4zoon) taxta var (4zoon) taxta var (4zoon) taxta 
Kondisioner avto 4-zonalı avto 4-zonalı avto 4-zonalı avto 4-zonalı avto 4-zonalı
EKSTERYER

Qapı pəncərəsinin çərçivəsi qara plyonka+rəngli 
üzlənmə

qara plyonka+rəngli 
üzlənmə

qara plyonka+rəngli 
üzlənmə

qara plyonka+rəngli 
üzlənmə

qara plyonka+rəngli 
üzlənmə

Aşağı arxa və arxa qapı işlənməsi var (üzlənmiş) var (üzlənmiş) var (üzlənmiş) var (üzlənmiş) var (üzlənmiş)

Xarici arxa görünüş güzgüsü açılıb bağlanan, 
qızdırıcılı, yaddaşlı 

açılıb bağlanan, 
qızdırıcılı, yaddaşlı 

açılıb bağlanan, 
qızdırıcılı, yaddaşlı 

açılıb bağlanan, 
qızdırıcılı, yaddaşlı 

açılıb bağlanan, 
qızdırıcılı, yaddaşlı 

Bamper və radiator barmaqlığı 
qorunması yoxdur yoxdur yoxdur yoxdur yoxdur

Qapının  dəstəyi üzlənmiş üzlənmiş üzlənmiş üzlənmiş üzlənmiş 
Bamper və radiator barmaqlığı 
qorunması yoxdur yoxdur yoxdur yoxdur yoxdur

Panoramalı və elektroötürücülü 
lyuk 

var (ilişmədən qorun-
ma ilə) + məsafədən 

idarəetmə 

var (ilişmədən qorun-
ma ilə) + məsafədən 

idarəetmə 

var (ilişmədən qorun-
ma ilə) + məsafədən 

idarəetmə 

var (ilişmədən qorun-
ma ilə) + məsafədən 

idarəetmə 

var (ilişmədən qorun-
ma ilə) + məsafədən 

idarəetmə 
Dam stellajı sıxaclı (200 kq w/bkt) sıxaclı (200 kq w/bkt) sıxaclı (200 kq w/bkt) sıxaclı (200 kq w/bkt) sıxaclı (200 kq w/bkt)
Gövdədə zolaqlar yoxdur yoxdur yoxdur yoxdur yoxdur
Brizqoviklər tam örtülü var tam örtüklü tam örtüklü var
Arxa bamper standart rəng standart rəng standart rəng standart rəng standart rəng 
Palçıq qoruyucuları yoxdur yoxdur yoxdur yoxdur yoxdur
Arxa spoyler var var var var var
Yan şüşə yaşıl yaşıl yaşıl yaşıl yaşıl 
Salonda dam üzlüyü parça parça parça parça parça
Jtacs dam relsi dam relsi (qara) dam relsi (qara) dam relsi (qara) dam relsi (qara) dam relsi (qara)
Arxa yan şüşə hərəkətsiz hərəkətsiz hərəkətsiz hərəkətsiz hərəkətsiz 
Yan qorunma işlənməsi var var var var var
İNTERYER

Idarəetmə sükanı 4 dəstəli dəri (lc) 4 dəstəli i-taxtalı + 
qızdırıcı (lc)

4 dəstəli i-taxtalı + 
qızdırıcı (lc)

4 dəstəli i-taxtalı + 
qızdırıcı (lc)

4 dəstəli i-taxtalı + 
qızdırıcı (lc)

Yuxarı idarəetmə paneli lyuk lyuk lyuk lyuk lyuk
Ayaqaltı boz boz boz boz boz
Kül qabı/siqaret alışqanı yoxdur kül qabı kül qabı kül qabı kül qabı
Ön yer xalçası və ayaqaltısı xalça  xalça  xalça  xalça  xalça  
Işıqlandırılan giriş sistemi var var var var var
Qapıda ayaqaltı lampası LED ilə lampa ilə LED ilə LED ilə lampa ilə
Transmissiya dəstəyi və qolu dəri dəstək + gümüşü dəri dəstək + gümüşü dəri dəstək + gümüşü dəri dəstək + gümüşü dəri dəstək + gümüşü 
Diz paneli (d+p)-a/b (d+p)-a/b (d+p)-a/b (d+p)-a/b (d+p)-a/b

Antena şüşə antena (am/
fm+fmsub)

şüşə antena (am/
fm+fmsub)

şüşə antena (am/
fm+fmsub)

şüşə antena (am/
fm+fmsub)

şüşə antena (am/
fm+fmsub)

Qapının aşağı dayaq tiri ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa 
Qapı cibi  ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa 
Əl əyləci mərkəzi qulp pvx mərkəzi qulp pvx mərkəzi qulp pvx mərkəzi qulp pvx mərkəzi qulp pvx
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