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* 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.



Transmissiya 6 M/T 6 M/T

Mühərrikin növü 2GD

Maks. Güc a.g (kVt/dövr-dəq) (150)110/3400

Maks. Fırlanma anı (N·m/dövr-dəq) 400

Yanacaq çəni tutumu 80 л

Ən yüksək sürət 170

0-100 / San 13.23

Ölçülər (uzunluq,çəki,hündürlük) 5330*1815*1815 5330*1855*1815

Təkər bazası (mm) 3085

Klirens (mm) 293 310

Tam çəki (Kq) 2095-2210

YANACAQ SƏRFIYYATI (L/100KM)*

Şəhər 8.9

şəhərkənarı 6.4

Birgə 7.3

EKSTERYER

Hallogen faralar (low and high beam) + +

Ön dumana qarşı işıqlar - +

Elektrik tənzimlənən güzgülər - +

Təkərlər 205/65r16 - -

Təkərlər 215/55r17 265/65r17 265/65r17

Yüngül lehimli disklər - +

Ehtiyat təkər polad polad

INTERYER / OTURACAQLAR

Yardımçı dəstək ön1,arxa2(plr2+2):açılıb bağlanan ön1,arxa2(plr2+2):açılıb bağlanan

Konsol qutusu + +

Spidometr aşağı km yüksək km

Stəkanaltı - var, 2 stəkanaltı

Ön oturacağın vertikal tənzimləyicisi sürücü+sərnişin sürücü+sərnişin

Oturacaq materialı Parça (zəif) Parça (yüksək)

RAHATLIQ

Sükan çarxı uretan dəri

Sükan sütunu bucağa görə tənzimlənən və teleskopik-orta/
aşağı

bucağa görə tənzimlənən və teleskopik-orta/
aşağı

Çoxfunksiyalı sükan çarxı (dəri) - audio&tel&vr +orta yüks gümüş

Soyutma kamerası - +

Kruiz Kontrol - -

Elektrik şüşəqaldıranlar (arxa) - +

Kondisioner Mexaniki 5 rejim Avtomatik 5 rejim

Arxa Monitor - +

12 V çıxış var (1) var (2)

4.2 Multi-info Displey - Böyük TFT

İşəsalma sistemi Fırlanan Fırlanan

Avtomatik ayırıcı diferensial Avt +

Diferensial kilid + +

Arxa pəncərə qızdırıcısı - +

MULTIMEDIA

Audio sistem CD/MP3/WMA am/fm cd bt am/fm cd bt

Bluetooth - +

4 dinamik + -

6 dinamik - +

mike & mike səsgücləndirmə bloku - +

Audio çıxış (AUX) + +

Audio çıxış (USB) + +

TƏHLÜKƏSIZLIK

Təhlükəsizlik yastıqları Sürücü+sərnişin,sürücünün dizləri Sürücü+sərnişin,sürücünün dizləri

ENGINE CC 2.4 2.4

İNDEKS 55 53

ENGINE CC 2.4 2.4

İNDEKS 55 53


