
TECHNICAL FEATURES ADVENTURE المزايا التقنية

ENGINE 4.0L, 6-CYLINDERS, V-TYPE (1GR-FE) المحرك

OUTPUT (HP/ RPM) 235/5200 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(

TORQUE (KG-M/ RPM) 38.3/3800 عزم المحرك )كغ – متر/ دورة في الدقيقة(

TRANSMISSION 6-SPEED AUTOMATIC ناقل الحركة

DRIVETRAIN 4X4 نظام الدفع

FRONT SUSPENSION DOUBLE-WISHBONE نظام تعليق أمامي

REAR SUSPENSION LEAF SPRINGS RIGID AXLE نظام تعليق خلفي

TYRE SIZE 265/60R18 مقاس اإلطارات

DIMENSIONS (MM) L: 5325, W: 1855, H: 1815 األبعاد )ملم(

DECK DIMENSIONS (MM) L: 1555, W: 1540, H: 480 أبعاد صندوق التحميل )ملم(

FUEL TANK CAPACITY 80 سعة خزان الوقود

WHEELBASE(MM) 3085 قاعدة العجالت )ملم(

GROSS WEIGHT (KG) 2870 الوزن اإلجمالي )كغ(

DOORS 4 عدد األبواب

SEATING CAPACITY 5 عدد المقاعد

INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية

AIR CONDITIONER AUTO نظام التكييف الهوائي

CENTRAL LOCKING • قفل مركزي

CRUISE CONTROL • مثبت السرعة 

DIFFERENTIAL LOCK • قفل الترس التفاضلي

PUSH START & SMART ENTRY • زر للتشغيل ودخول ذكي

POWER WINDOWS • نوافذ كهربائية

STEERING COLUMN TILT & TELESCOPIC MANUAL عمود المقود قابل لإلمالة وتلسكوبي

AIR COMPRESSOR* • ضاغط هواء*

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO/AUX/USB/BLUETOOTH WITH APPLE CARPLAY & ANDRIOD AUTO نظام صوتي/ مخرج صوتي إضافي/ مقبس USB/ بلوتوث

NUMBER OF SPEAKERS 6 عدد المكبرات الصوتية

STEERING WHEEL CONTROL FOR AUDIO/TELEPHONE WITH MID أزرار على المقود للتحكم بالصوت/ الهاتف

EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية

REAR VIEW MIRROR POWERED مرآة للرؤية الخلفية

HEADLAMP LED مصابيح أمامية

HEADLAMP LEVELLING AUTO تعديل لمستوى المصابيح األمامية

DAYTIME RUNNING LIGHTS (DRLs) • )DRLs( مصابيح نهارية

FRONT FOG LAMPS LED مصابيح أمامية للضباب

SIDE STEP • عتبات جانبية

BEDLINER • بطانة للصندوق الخلفي

FRONT BUMPER SPOILER & OVER FENDERS ADVENTURE DESIGN جناح على المصد األمامي ورفراف زائد للحماية

TONNEAU COVER* • غطاء لمساحة التحميل*

SIDE STRIPES* • خطوط جانبية*

OFF ROAD FLAG* • حامل علم للطرق الوعرة*

REVERSE CAMERA • كاميرا للرؤية الخلفية

SAFETY FEATURES مزايا األمان

ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

ELECTRONIC BRAKE FORCE DISTRIBUTION (EBD) • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

VEHICLE STABILITY CONTROL • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

HILL ASSIST CONTROL • نظام التحكم المساعد على المرتفعات

TRAILER SWAY CONTROL • نظام التحكم في تمايل المقطورة

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING • نظام التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات

EMERGENCY BRAKE SIGNAL • إشارة للفرملة الطارئة

PARKING SONARS • حساسات سونار لركن السيارة

SRS AIRBAG DRIVER, PASSENGER & DRIVER KNEE SRS وسائد هوائية

REAR FOG LAMP • مصابيح خلفية للضباب

LIGHT CONTROL SYSTEM WITH FOLLOW ME HOME • FOLLOW ME HOME نظام التحكم باألضواء مع نظام

MATERIAL CODE TYHX13P40AE6RA22 رمز المادة

RETAIL SALES PRICE (AED) 147,900 سعر التجزئة )درهم إماراتي(

2022 HILUX ADVENTURE 4.0L V6

الرمز: • = القياسي / =* ٕاكسسوارات محلية معتمدة 
يرجى مالحظة ٔان جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة أثناء ٕاعداد المستند 

)مايو 2022( وتخضع للتغيير دون ٕاشعار مسبق. األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.
األسعار   المعروضة   ال   تشمل   رسوم   التوصيل،   

قد   ُتطبق   رسوم   إضافية   تبعاً   الختيار   لون   الهيكل   المطلوب . 

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the time of creation 
(May 2022), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.
Prices displayed excludes delivery charges. 
Additional charges may apply depending on paint preference.


