
CAMRY

* 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.
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Transmissiya 6 A/T 6 A/T 6 A/T 6 A/T 6 A/T 8 A/T

Mühərrik növü  2AR-FE Dual VVT-i 2GR-FKS

Maks. güc  at gücü(kVt/dövr-dəq) 133kW,181PS@6000rpm 222kW,302PS 
@5000-6600rpm

Maks. Fırlanma anı (N·m/dövr-dəq) 231Nm@4100rpm 356Nm@4700rpm

Yanacaq çəninin həcmi 60 L

Maksimal sürət 210 220

Sürətlənmə: 0-100 km/San 9.7 6.9

YANACAQ SƏRFIYYATI

Şəhər 11.5 12.5

Magistral 6.4 6.4

Qarışıq 8.3 8.7

Ölçülər (U,E,H) 4885/1840/1455

Təkər bazası (mm) 2825

Min. klirens (mm) 155

Ümumi çəki (Kq) 2030 2100

ŞIN & DISK

Təkər qapağı tam qapaq 16 düym mərkəz ornamentli mərkəz ornamentli mərkəz ornamentli mərkəz ornamentli mərkəz ornamentli

Ehtiyat şin grand şini grand şini grand şini grand şini grand şini grand şini

Şin və disk çarxı 205/65r16 6.5j is40 
st sm 205/65r16 6.5j al 215/55r17 7.5j is45 

al sm
215/55r17 7.5j is45 

al sm 235/45r18 8j is50 al2 sm 235/45r18 8j is50 al2 sm

ASQI

Nahamar yol paketi nahamar yol + yüksəklik 
(10mm)

nahamar yol + yüksəklik 
(10mm)

nahamar yol + yüksəklik 
(10mm)

nahamar yol + yüksəklik 
(10mm)

nahamar yol + yüksəklik 
(10mm)

nahamar yol + yüksəklik 
(10mm)

Asqı normal normal normal normal normal normal

Stabilizator normal normal normal normal normal normal
VSC (Avtomobilin stabilliyinə nəzarət 
sistemi) var var var var var var

Yoxuşda yardım nəzarət sistemi (hac) var var var var var var

DAXILI

Sükan sütunu əllə tənzimlənən və 
teleskopik

əllə tənzimlənən və 
teleskopik

əllə tənzimlənən və 
teleskopik

əllə tənzimlənən və 
teleskopik

əllə tənzimlənən və 
teleskopik

elektrik tənzimlənən & 
teleskopik

Sükan çarxı 3-oxlu dəri 3-oxlu dəri 3-oxlu dəri 3-oxlu dəri 3-oxlu dəri 3-oxlu dəri

Daxili arxa görünüş güzgüsü elektro xromatik güzgü elektro xromatik güzgü elektro xromatik güzgü elektro xromatik güzgü elektro xromatik güzgü elektro xromatik güzgü

Günəşdən qoruyucu günlük yoxdur yoxdur yoxdur yoxdur arxa elektrik + arxa 
qapı əllə

arxa elektrik + arxa 
qapı əllə

Qapı qol dəstəyi Qəlib tipli Qəlib tipli var (sintetik dəri) var (sintetik dəri) var (sintetik dəri) var (sintetik dəri)

Konsol qutusu üst konsol: kiçik əşyalar 
qutusu, stəkanaltı

üst konsol: kiçik əşyalar 
qutusu, stəkanaltı

üst konsol: kiçik əşyalar 
qutusu, stəkanaltı

üst konsol:film(tom) 
stəkanaltı: s xrom

üst konsol:film(tom) 
stəkanaltı: s xrom

üst konsol:film(tom) 
stəkanaltı: s xrom

Arxa konsol qutusu var, pvc materialı var, pvc materialı var, sintetik dəri var, sintetik dəri sintetik dəri + film(tom) sintetik dəri + film(tom)

Arxa Oturacaq Qol Dəstəyi Var+Stəkanaltı 
Ilə+Işıqlandırma

Var+Stəkanaltı 
Ilə+Işıqlandırma

Var+Stəkanaltı 
Ilə+Işıqlandırma

Var+Stəkanaltı 
Ilə+Işıqlandırma

Var+Stəkanaltı 
Ilə+Işıqlandırma

Var+Stəkanaltı 
Ilə+Işıqlandırma

XARICI

Arxa şüşə qızdırıcısı var (taymerli) var (taymerli) var (taymerli) var (taymerli) var (taymerli) var (taymerli)

Ön və arxa palçıq əleyhinə qoruyucu var var var var var var

Qapı qıfıl halqası master: 2 sub: 1 tr: 2 
(p/u)

master: 2 sub: 1 tr: 2 
(p/u)

master: 2 sub: 1 tr: 2 
(p/u) smart:2 smart:2 smart:2

Çöl arxa görünüş güzgüsü
dönmə indikatorlu, rəng-
li, elektriklə idarə olunan, 

qızdırılan

dönmə indikatorlu, rəng-
li, elektriklə idarə olunan, 

qızdırılan

dönmə indikatorlu, rəng-
li, elektriklə idarə olunan, 

qızdırılan

dönmə indikatorlu, rəng-
li, elektriklə idarə olunan, 

qızdırılan

dönmə indikatorlu, rəng-
li, elektriklə idarə olunan, 

qızdırılan

dönmə indikatorlu, rəng-
li, elektriklə idarə olunan, 

qızdırılan
Nömrə nişanı çərçivəsi ön: var arxa:yoxdur ön: var arxa:yoxdur ön: var arxa:yoxdur ön: var arxa:yoxdur ön: var arxa:yoxdur ön: var arxa:yoxdur

RAHATLIQ

Elektrikli şüşəqaldıran var - tam avtomatik var - tam avtomatik var - tam avtomatik var - tam avtomatik var - tam avtomatik var - tam avtomatik
Yük bölməsi və arxa qapı açma 
mexanizmi elektrik elektrik elektrik smart və elektrik smart və elektrik smart və elektrik

Şüşə təmizləyicisinin fasiləli iş rejimi
yuyucu ilə əlaqəli 

taymer + 
yağış sensoru

yuyucu ilə əlaqəli 
taymer + 

yağış sensoru

yuyucu ilə əlaqəli 
taymer + 

yağış sensoru

yuyucu ilə əlaqəli 
taymer + 

yağış sensoru

yuyucu ilə əlaqəli 
taymer + 

yağış sensoru

yuyucu ilə əlaqəli 
taymer + 

yağış sensoru
Ön duman faraları var duman işıqlı (led) var duman işıqlı (led) var duman işıqlı (led) var duman işıqlı (led) var duman işıqlı (led) var duman işıqlı (led)

Oturacaq isidici var (sürücü və sərnişin) var (sürücü və sərnişin) var (sürücü və sərnişin) var (sürücü və sərnişin) var (sürücü+sərnişin, 
arxa)

var (sürücü+sərnişin, 
arxa)

Spidometr km/s km/s km/s km/s km/s km/s

Yuyucu maye səviyyəsinin xəbərdarlığı var var var var var var

Şin təzyiqinin düşməsi xəbərdarlığı yoxdur yoxdur yoxdur 433 mhz, avtomatik 
yerləşmə

433 mhz, avtomatik 
yerləşmə

433 mhz, avtomatik 
yerləşmə

İşə salma sistemi fırlanma (mexaniki) fırlanma (mexaniki) fırlanma (mexaniki) toxunma ilə işəsalma 
(Start Stop)

toxunma ilə işəsalma 
(Start Stop)

toxunma ilə işəsalma 
(Start Stop)

Klirens və arxa ultrasəs parktonik var var var var var var

Aksessuar birləşdirici (n0 1) 1-12v ip/2-usb c/b arxa 1-12v ip/2-usb c/b arxa 1-12v ip/2-usb c/b arxa 1-12v ip/2-usb c/b arxa 1-12v ip/2-usb c/b arxa 1-12v ip/2-usb c/b arxa

Kruiz kontrol var var var var var var

TƏHLÜKƏSIZLIK

Park etmə əyləci elektrik parketmə əyləci elektrik parketmə əyləci elektrik parketmə əyləci elektrik parketmə əyləci elektrik parketmə əyləci elektrik parketmə əyləci

ABS var var var var var var

SRS hava yastığı sürücü+sərnişin+yan+ 
pərdə tipli yastığ

sürücü+sərnişin+yan+ 
pərdə tipli yastığ

sürücü+sərnişin+yan+ 
pərdə tipli yastığ

var (sürücü+sərnişin+yan+ 
pərdə tipli+sürücünün dizi)

var (sürücü+sərnişin+yan+ 
pərdə tipli+sürücünün dizi)

var (sürücü+sərnişin+yan+ 
pərdə tipli+sürücünün dizi)

Oturacaq kəməri xəbərdarlığı sürücü: işıq + siqnal sürücü: işıq + siqnal sürücü: işıq + siqnal sürücü: işıq + siqnal sürücü: işıq + siqnal sürücü: işıq + siqnal

HAVALANDIRMA

İsidici nəzarət paneli Mexaniki işə salma tipli Mexaniki işə salma tipli Mexaniki işə salma tipli Mexaniki işə salma tipli Mexaniki işə salma tipli Mexaniki işə salma tipli

Təmiz hava filtri var var var var var var

Mənfi ion generatoru yoxdur yoxdur yoxdur nanoe nanoe nanoe

Kondisioner avtomatik (ikili rejim) avtomatik (ikili rejim) avtomatik (ikili rejim) avtomatik (ikili rejim) 3 zonalı avtomatik 
kondisioner

3 zonalı avtomatik 
kondisioner

AUDIO

Multi məlumat ekranı var 4.2" var 4.2" var 4.2" var 4.2" var (7") var (7")

Qulaqlıq yuvası USB + AUX USB + AUX USB + AUX USB + AUX USB + AUX USB + AUX

Arxa monitor var, statik xətli var, statik xətli var, statik xətli var, arxa bələdçi monitor var, arxa bələdçi monitor var, arxa bələdçi monitor

Audio 7" dcu cd 6sp 7" dcu cd 6sp 7" dcu cd 6sp 7" dcu cd 6sp 8" dcu cd jbl 9sp 8" dcu cd jbl 9sp

FARALAR

Ön faralar LED LED LED LED LED LED

Ön fara istiqaməti sağa istiqamət sağa istiqamət sağa istiqamət sağa istiqamət sağa istiqamət sağa istiqamət

Ön fara tənzimləyici var var var var var var

Ön fara təmizləyicisi var var var var var var

Gündüz vaxtı işıqlandırma sistemi var (led tipli) var (led tipli) var (led tipli) var (led tipli) var (led tipli) var (led tipli)

Arxa kombinə edilmiş lampa led led led led led led

Yana dönmə işarə lampası led (Çöl güzgü) led (Çöl güzgü) led (Çöl güzgü) led (Çöl güzgü) led (Çöl güzgü) led (Çöl güzgü)

İŞIQLANDIRMA

Qapı ayaqaltı işıqlandırma lapması var var var var var var

Ön fərdi işıq var (LED) + aşağı işıq var (LED) + aşağı işıq var (LED) + aşağı işıq var (led) + aşağı işıq var (LED) + aşağı işıq var (LED) + aşağı işıq

Arxa fərdi işıq var (led) + aşağı işıq var (led) + aşağı işıq var (led) + aşağı işıq var (led) + aşağı işıq var (led) + aşağı işıq var (led) + aşağı işıq

Yük yerinin işıqlandırma lampası var var var var var var

Minmə zamanı salonun işıqlandırma 
sistemi

açar+kabinanın 
işıqlandırılması

açar+kabinanın 
işıqlandırılması

açar+kabinanın 
işıqlandırılması

kabina və açarın 
işıqlandırılması + 4-idh 

və 2-ayaq

kabina və açarın 
işıqlandırılması + 4-idh 

və 2-ayaq

kabina və açarın 
işıqlandırılması + 4-idh 

və 2-ayaq
OTURACAQLAR

Arxa oturacaq 60/40 qatlanan 60/40 qatlanan 60/40 qatlanan 60/40 qatlanan elektrik əyilmə elektrik əyilmə

Oturacaq materialı Parça Parça Dəri Dəri Dəri Dəri

Ön başaltılar sürücü, sərnişin 2tərəfli sürücü, sərnişin 2tərəfli sürücü, sərnişin 2tərəfli sürücü, sərnişin 2tərəfli sürücü, sərnişin 2tərəfli sürücü, sərnişin 2tərəfli

Arxa başaltılar sabit (ctr), 2 tənzimlənən 
(çöl, 2 tərəfli)

sabit (ctr), 2 tənzimlənən 
(çöl, 2 tərəfli)

sabit (ctr), 2 tənzimlənən 
(çöl, 2 tərəfli)

sabit (ctr), 2 tənzimlənən 
(çöl, 2 tərəfli) 3 tənzimlənən (2 tərəfli) 3 tənzimlənən (2 tərəfli)

Ön oturacağın hərəkəti əllə əllə elektriklə tənzimlənən 
(sürücü və sərnişin)

elektriklə tənzimlənən 
(sürücü və sərnişin)

elektriklə tənzimlənən 
(sürücü və sərnişin)

elektriklə tənzimlənən 
(sürücü və sərnişin)

Ön oturacağın əyilməsi əllə (sürücü və şərnişin) əllə (sürücü və şərnişin) elektriklə tənzimlənən 
(sürücü və sərnişin)

elektriklə tənzimlənən 
(sürücü və sərnişin)

elektriklə tənzimlənən 
(sürücü və sərnişin)

elektriklə tənzimlənən 
(sürücü və sərnişin)

Ön oturacaq tənzimləyicisi sürücü: əllə, sərnişin: 
yoxdur

sürücü: əllə, sərnişin: 
yoxdur

sürücü: elektriklə  
tənzimlənən, 

sərnişin: yoxdur

sürücü: elektriklə  
tənzimlənən, 

sərnişin: yoxdur

sürücü: elektriklə  
tənzimlənən, 

sərnişin: yoxdur

sürücü: elektriklə  
tənzimlənən, 

sərnişin: yoxdur

Oturacağın bel dayağı yoxdur yoxdur var (elektrik, sürücü) var (elektrik, sürücü) var (elektrik, sürücü) var (elektrik, sürücü)

Arxa oturacaq cibi var (sürücü + sərnişin) var (sürücü + sərnişin) var (sürücü + sərnişin) var (sürücü + sərnişin) var (sürücü + sərnişin) var (sürücü + sərnişin)

KOMPLEKTASIYALAR 2B 2B + 3B 4B 5B 5C

MÜHƏRRIK CC 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5

KOMPLEKTASIYALAR 2B 2B + 3B 4B 5B 5C

MÜHƏRRIK CC 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5


