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toyotaazerbaican
* 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 xüsusiyyətləri  şəhərinizdə təmsil olunan avtomobillərin modellərindən və komplektasiyasından fərqli ola bilər.
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Mühərrikin həcmi (sm³) 2694 2694

Silindrlərin sayı 4 Silindr, birsıralı (cərgəvi) 4 Silindr,  birsıralı (cərgəvi)

Transmissiya 6AT 6AT

Yanacaq növü Benzin Benzin

Yanacaq çəninin tutumu 80 80

Yanacaq sərfiyyatı, qarışıq (l/100km)* M/Y M/Y

Maks. güc (a.g.) 166 166

Maks. güc (kVt/dövr-dəq) 122 122

Maks. fırlanma anı (N·m/dövr-dəq) 245/4000 245/4000

Maks. sürət (km/s) M/Y M/Y

Klirens (mm) 279 279

Təkərbazası (mm) 2745 2745

Ölçülər (Uzunluq, en, hündürlük) 4795x1855x1835 4795x1855x1835

Tam təchizatlı çəki (kq) 2030 2045

Qross (ümumi) çəki (kq) 2750 2750

Ekoloji standart  Avro 4  Avro 4

EKSTERYER

LED işıqlar + +

İşıq nəzarət sistemi + +

Ön duman işıqları + +

LED arxa işıqlar + +

Gündüz hərəkət işıqları (DRL) + +

Təkərlər 17 düym yüngül lehimli disklər : 4 18 düym yüngül lehimli disklər : 4

Yüngül lehimli disklər + +

Dam relsləri + +

Kandar və kandar örtüyü + +

İNTERYER

Soyuducu + +

Oturacaq qızdırıcısı + +

Ön oturacaqlar mexaniki elektrik

İkinci sıra oturacaqlar 6:4 6:4

Üçüncü sıra oturacaqlar + +

Oturacaq materialı parça dəri

KOMFORT

Sükan çarxı dəri və ağac dəri və ağac

Sükan çarxında nəzarət düymələri + +

Sükan sütunu Mexaniki və teleskopik Mexaniki və teleskopik

Kruiz Kontrol + +

Elektrik şüşəqaldıranlar + +

Kondisioner mexaniki avtomatik

Arxa monitor - +

İşəsalma sistemi mexaniki start/stop

Arxa Parklama Sensoru + +

MULTIMEDIA

Audio sistem + +

Audio sistem monitor - +

Telefon/Blutuz + +

Səsucaldanlar 6 səsucaldan 6 səsucaldan

Audio yuva (AUX) + +

USB + +

YOLSUZLUQ (OFFROAD)

Qoşqunun yellənməsinə nəzarət sistemi (TSC) + +

Yoxuşda yardım sistemi (HAC) + +

Enişdə yardım sistemi (DAC) - +

Differensial kilidi + +

Antiblok əyləc sistemi (ABS) + +

LSD (Limited slip Differential) Gücün lazımi təkərə avto.
yönlən. - +

TƏHLÜKƏSIZLIK

SRS təhlükəsizlik yastıqları sürücü+sərnişin+ön yan+sürücü, diz + 
yan pərdə tipli

sürücü+sərnişin+ön yan+sürücü, diz + 
yan pərdə tipli

Stabilliyə nəzarət sistemi (VSC) + +

MODEL KODU/SFX Traveler Pioneer
KOMPLEKTASİYA 8U 9U

MODEL KODU/SFX Traveler Pioneer
KOMPLEKTASİYA 8U 9U


