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The Toyota Vehicle Warranty is 5 years Unlimited Mileage (Terms and conditions apply). Please note that the images shown may differ from the actual specifications and specifications may change without prior notice.KEY:	 •	= Standard ي�سري �سمان �سيار�ت تويوتا ملدة 5 �سنو�ت دون حتديد �لكيلومرت�ت )تطبق �ل�سروط و�لأحكام(. يرجى مالحظة �أن �ل�سور �ملعرو�سة ميكن �أن تختلف عن �ملو��سفات �لفعلية وقد تتغري هذه �ملو��سفات دون �إخطار م�سبق. املفتاح: • = قيا�سي

AFM Code TY06951 TY06961 TY06981

Grade SR5 Limited Platinum 

Body Type 5 Door Large Station Wagon

Engine 5.7 Litre,  5633cc, DOHC, 32 Valve, Dual VVT-I, Unleaded

Maximum Output 381 HP/5600 rpm

Maximum Torque 55.5 kg-m/3600 rpm

Kerb Weight (Approx) 1395 kg

Gross Weight (Approx) 1985 kg

Dimensions in mm 5210(L) x 2030(W) x 1955(H)

Fuel Tank Capacity 100 Litres

Brakes Ventilated Disc

Suspension Front - High-mount Double Wishbone, Rear -  Double Wishbone

Transmission 6-speed Automatic

INTERIOR

Radio: AM/FM/CD with 8 Speakers • SD/USB/AUX/Bluetooth, 4 Tweeters

Air Conditioner - Front Auto Dual Zone • • •

4-spoke Urethane Steering Wheel with Controls • Leather Wooden

Keyless Entry • • •

Cruise Control • • •

Traction Control • • •

ABS, Break Assist and EBD • • •

Door Scuff Plates • • •

Instrument Panel - Grey • Chrome

Front seat Separate & Manual • Powered 

Rear Seat - 4:2:4 Bench Type • • Separate & Tumble down

3rd Row Seat - 6:4 Manual Flat Seats • Powered 

Seat Material - Fabric • Leather

Cigratte Lighter & Ashtray • • •

Speedometer & Tachometer • Optitron

Anti-theft with Immobiliser • • •

Coolbox • • •

Clean Air Filter • • •

Shift Lever Knob - Black surf • Silver Wooden

Airbags - D&P, CSA & Knee • • •

Steering Column - Tilt & Telescopic • • •

Inside Rear View Mirror - Day/Night • Electrochromic+Compass

Illuminated Entry System • • •

Power Steering • • •

Power Windows • • •

Central Locking • • •

Audio Jack • • •

Navigation System • •

Back Monitor • •

Bluetooth • •

Front seat - Climate control •

Active Height Control •

Remote Engine Starter •

Rear Seat Entertainment system •

EXTERIOR

Halogen Headlamps • • •

Front Fog Lamps • • •

Alloy Wheels • • •

Tyre - 275/55R20 8J 275/65R18 8J •

Green Windshield Glass with Top Shade • • •

Front Grill - Chrome + Gray Line • Chrome+Silver line

Parking sensors - FR2 RR4 • • •

Rear Window Defogger • • •

Intermittent Wiper • • •

Body-coloured Bumpers • • •

Body-coloured Side Protection Mouldings • • •

Chrome Door Handles Body Color • •

Outside Door Mirrors: Powered • • + Retractable+Memory • + Rev Gear linked

Fuel Lid lock • • •

Rear Spoiler • •

Roof Rails • •

Sun Roof • •

Auto and Easy close door • •

Rear suspension-Air suspension •

Headlamp Cleaner •

TY06951TY06961TY06981رمز الفطيم للسيارات

 SR5LimitedPlatinumالفئة

5 أبواب ستيشن واجن كبيرةالهيكل
5,7 ليتر، 5633 سم3، كامة علوية مزدوجة، 32 صمام، نظام توقيت الصمامات المتغير الذكي، وقود خال من الرصاص المحرك

381 حصانًا/ عند 5600 دورة بالدقيقةأقصى قوة

55,5 كلغ-متر/ عند 3600 دورة بالدقيقةأقصى عزم

1395 كلغالوزن فارغة )تقريبًا(

1985 كلغالوزن اإلجمالي )تقريبًا(

5210 )طول( x 2030 )عرض( x 1955 )ارتفاع(   األبعاد بالميليمتر

100 ليترسعة خزان الوقود

أقراص مهواةالمكابح
األمامي - عالي على شكل عظم الترقوة المزدوجة، الخلفي - ترقوة مزدوجة التعليق

6 سرعات آليناقل الحركة
المقصورة

مخارج إضافية، USB، مقبس صوت، 4 مكبرات للتردد العالي•راديو AM/FM/CD مع 8 مكبرات صوت
•••مكيف الهواء – أمامي آلي بتحكم مستقل

خشبجلد•مقود يوثيرين مع  أزرار تحّكم
•••دخول بدون مفتاح

•••مثبت سرعة

•••نظام التحكم بالسحب

•••مكابح مانعة لالنغالق مع مساعد كبح، وتوزيع كبح إلكتروني

•••عتبات حماية من الخدوش على المداخل

كروم•لوحة العدادات واألجهزة رمادية
كهربائية•المقاعد األمامية منفصلة – يدوية

منفصلة ويمكن طيها••تقسيم المقاعد الخلفية بنسبة 4:2:4 أسلوب المقعد الطويل
  كهربائية•مقاعد الصف الثالث مقسمة بنسبة 6:4 يمكن طيها يدويًا

جلد•نوعية المقاعد – قماش
•••والعة ومنفضة سجائر

أوبتيترون•عداد سرعة وعداد قياس دوران المحرك
•••نظام منع السرقة مع معطل للمحرك

•••صندوق تبريد

•••فلتر لتنقية الهواء

خشبفــضي•قبضة عمود نقل الحركة _ أسود
وسائد هوائية السائق والراكب األمامي، ستارية وجانبية وعند 

•••مستوى الركبة

•••عمود المقود قابل لإلمالة ومتداخل

كهربائية + بوصلة•مرآة رؤية خلفية ليل/نهار
•••نظام إضاءة عند الدخول

•••مقود آلي

•••نوافذ كهربائية

•••إقفال مركزي

•••مقابس صوت

••نظام مالحة

••شاشة رؤية خلفية

••بلوتوث

•تحكم بالتكييف في المقعد األمامي

•نظام التحكم يارتفاع المركبة

•تشغيل المحرك عن بعد

•نظام ترفيه للمقاعد الخلفية

الخـــــــارج
•••مصابيح أمامية هالوجين

•••كشافات ضباب أمامية

•••عجالت ألومنيوم

275/55R20, 8J  275/65إطاراتR18 8J•

•••زجاج أخضر أمامي مظلل

كروم + خطوط فضية•شبك أمامي كروم + خطوط رمادية
•••متحسسات توقف 2 أمامية 4 خلفية

•••مزيل ضباب على النافذة الخلفية

•••مساحات متزامنة

•••مصدات بلون الهيكل

•••عوارض حماية جانبية بلون الهيكل

••لون الهيكلمقابض أبواب كروم

• + متصلة بناقل الحركة الخلفي• + قابلة للطي + ذاكرة•مرايا خارجية كهربائية

•••قفل لفتحة تعبئة الوقود

••جناح خلفي

••قضبان سقف

••فتحة سقف

••أبواب آلية سهلة اإلغالق

•التعليق الخلفي – هوائي

•منظف مصابيح أمامية
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EXTERIOR COLOURSاأللوان الخارجية

INTERIOR COLOURSاأللوان الداخلية

Beige Mica Metallic <4Q2>
<4Q2> بيج ميكا معدين

Grey Metallic <1F9>
<1F9> رمادي معدين

Silver Metallic <1D6>
<1D6> ف�ضي معدين

Black <202>
�أ�سود <202>

Dark Blue Mica <8S6>
<8S6> اأزرق داكن مايكا

Dark Green Mica Metallic <6T8>
<6T8> اأخ�ضر داكن ميكا معدين

*White Pearl Shine <O71>

*Only available on Limited and Platinum Grade

<O71> أبي�ض لوؤلوؤي لمع�
Bronze Mica Metallic <4T3>

<4T3> برونزي ميكا معدين
Super White II <O40>

<O40>مII أبي�ض نا�سع�

Dark Red Mica <3Q7>
<3Q7> أحمر د�كن مايكا�

Grey (Luxury Leather)
<Platinum>

<Platinum> )رمادي )جلد فاخر
Sand Beige (Luxury Leather)
<Platinum>

<Platinum> )بيج رملي )جلد فاخر
Red Rock (Luxury Leather)
<Platinum>

<Platinum> )سخري �أحمر )جلد فاخر�

Grey (Leather)
<Limited>

رمادي )جلد(
Sand Beige (Leather)
<Limited>

<Limited><Limited> )بيج رملي )جلد
Grey (Fabric)
<SR5>

<SR5> )رمادي )قما�ض
Sand Beige (Fabric)
<SR5>

<SR5> )بيج رملي )قما�ض

الفطيــم لل�ســّيارات: الــوكــالء الـــوحـيـــدون لتـــويـــوتـــا يف الإمـــارات الـعــربـيــة املـتـحــدة.
دبـي: دبي ف�صتيفال �صيتي 6666 206 (04) ديرة 4231 295 (04) �صارع ال�صيخ زايد 6666 310 (04) اأبوظبي: طريق املطار 9999 419 (02) م�صّفح 3666 659 (02) العني 0888 721 (03) 

www.toyota.ae    (09) 238 6033 ال�شارقة 0555 503 (06) الفجرية 4157 222 (09) راأ�س اخليمة 1542 235 (07) عجمان 3333 711 (06) اأم القيوين 5087 766 (06) خورفكان
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