
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.

Camry
Ön oturacağın hərəkəti 240mm, sürücü və sərnişin üçün: 

mexaniki
240mm, sürücü və sərnişin üçün: 

elektriklə tənzimlənən
240mm, sürücü və sərnişin üçün: 

elektriklə tənzimlənən
240mm, sürücü və sərnişin üçün: 

elektriklə tənzimlənən

Ön oturacağın əyilməsi sürücü oturacağı elektriklə tənzimlənən  
(sürücü və sərnişin)

elektriklə tənzimlənən  
(sürücü və sərnişin)

elektriklə tənzimlənən  
(sürücü və sərnişin)

Ön oturacaq tənzimləyicisi sürücü: əllə, sərnişin: yoxdur sürücü: elektriklə tənzimlənən, 
sərnişin: yoxdur

sürücü: elektriklə tənzimlənən, 
sərnişin: yoxdur

sürücü: elektriklə tənzimlənən, 
sərnişin: yoxdur

Oturacağın bel dayağı - sürücü sürücü sürücü
Oturacağın arxa cibi 
(sürücü+sərnişin) + + + +

KOMFORT
Kruiz kontrol (sürətin optimal avtoma-
tik tənzimlənməsi sist.) - + + +

Sükan sütunu əllə tənzimlənən və teleskopik elektriklə tənzimlənən və  
teleskopik

elektriklə tənzimlənən və  
teleskopik

elektriklə tənzimlənən və  
teleskopik

Elektrik şüşə qaldırıcıları (tam elek-
triklə tənzimlənən) + + + +
Yük bölməsi və arxa qapı açma 
mexanizmi + + + +

Qapı qıfıl halqası master smart smart smart

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 

İşəsalma sistemi fırlanan (mexaniki) toxunma ilə işəsalma  
(toxunma açarı)

toxunma ilə işəsalma  
(toxunma açarı)

toxunma ilə işəsalma  
(toxunma açarı)

Köməkçi birləşdirici 12v (dc) arxa1 12v (dc) arxa1 + arxa kontrol 
a/r 1

12v (dc) arxa1 + arxa kontrol 
a/r 1

12v (dc) arxa1 + arxa kontrol 
a/r 1

Sükan düymələri audio (yüksək) + mu + tel audio (yüksək) + mu + tel audio (yüksək) + mu + tel + səs audio (yüksək) + mu + tel + səs
Spidometr km/h tft km/h tft km/h tft km/h tft
Multi məlumat displeyi (4.2") + + + +
Qoruyucu kəmər xəbərdarlığı sürücü: lampa + səs siqnalı sürücü: lampa + səs siqnalı sürücü: lampa + səs siqnalı sürücü: lampa + səs siqnalı

Açar xatırlatma xəbərdarlığı (səs siqnalı+bloklanmanı açma 
mexanizmi) smart ilə smart ilə smart ilə

Yuyucu maye səviyyəsinin xəbərdar-
lığı + + + +

Mikrofon + + + +
Qulaqlıq yuvalığı usb*1, vtr (aux) *1 usb*1, vtr (aux) *1 usb*1, vtr (aux) *1 usb*1, vtr (aux) *1
İşıqlanma və arxa lokator + + + +
Arxa monitor + + qara istiqamətləndirici monitor ilə qara istiqamətləndirici monitor ilə
Ehtiyat şin grand şini (bütün çarxlar) grand şini (bütün çarxlar) grand şini (bütün çarxlar) grand şini (bütün çarxlar)

Naqilsiz qapı qıfılı normal ab:hz-d smart ilə (ab:hz) smart ilə (ab:hz) smart ilə (ab:hz)

Oturacaq qızdırıcısı sürücü və sərnişin üçün sürücü, sərnişin +2 arxa otura-
caq üçün 

sürücü, sərnişin +2 arxa otura-
caq üçün 

sürücü, sərnişin +2 arxa oturacaq 
üçün 

Yuyucu maye metanol (tam) metanol (tam) metanol (tam) metanol (tam)
Yük saxlayıcı kəmər (tor) + + + +
KONDISIONER

Hava kondisioneri elektriklə tənzimlənən elektriklə tənzimlənən, 3 zonalı 
(resirkulyasiyalı)

elektriklə tənzimlənən, 3 zonalı 
(resirkulyasiyalı)

elektriklə tənzimlənən, 3 zonalı 
(resirkulyasiyalı)

Təmiz hava filtri + + + +
Mənfi ion generatoru hava ionizatoru hava ionizatoru hava ionizatoru hava ionizatoru
AUDIO

Audio displey 9 düym blue tooth 6 
kolonka

displey 9 düym blue tooth 6 
kolonka 

displey audio + premium 10 
kolonka 9 düym

displey audio + premium 10 
kolonka 9 düym

TƏHLÜKƏSIZLIK
Oğurlanmaya qarşı sistem Immobilayzer + siqnal Immobilayzer + siqnal Immobilayzer + siqnal Immobilayzer + siqnal
ABS + + + +
Avtomobilin stabilliyinə nəzarət 
sistemi (VSC) + + + +

Arxa oturacaq kəməri 3 sərnişin elr *3 3 sərnişin elr *3 3 sərnişin elr *3 3 sərnişin elr *3
Uşaq təhlükəsizlik sistemi (iso-fix*2; 
tether*2) + + + +

SRS Təhlükəsizlik yastığı sürücü+sərnişin+yan+uşaq təhl. 
sistemi

sürücü+sərnişin+yan+uşaq təhl. 
sistemi

sürücü+sərnişin+yan+uşaq təhl. 
sistemi

sürücü+sərnişin+yan+uşaq təhl. 
sistemi
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Mühərrikin kodu 2 AR-FE 2 GR-FE
Silindrin sayı 4 (bir xəttdə yerləşən) 6  V tipli
Klapan mexanizmi 16 klapan DOHC, İkili VVT ilə 24 valve DOHC with Dual VVT-i

Yanacaq injeksiya sistemi Ardıcıl Yanacaq İnjeksiyası (SFI) Elektron Yanacaq İnjeksiyası 
(EFI)

Mühərrikin həcmi (cc) 2494 3456
Silindrin diametri və porşenin gedişi 
(mm) 90.0 x 98.0 94.0 x 93.0

Sıxma əmsalı 10.4 : 1 10.8 : 1
Maksimum güc (kW/rpm)  (133/6000)  (204/6200)
Maksimum fırlanma anı (Nm/rpm) 231 Nm/4100 rpm 346 Nm/4700 rpm
EKOLOJI TULLANTILAR
Ekoloji sinif AVRO 4 Avro 5
Dəm qazı, CO (g/km) 0.131 0.253
Karbohidrogenlər, THC (g/km) 0.017 0.026
Azot oksidləri, Nox (g/km) 0.014 0.024
Səs-küy, dB(A) 71.4 68.9
ƏYLƏCLƏR
Ön Ventilyasiyalı disklər Ventilyasiyalı disklər
Arxa Bütöv əyləc diskləri Bütöv əyləc diskləri
AMORTİZATOR  
Ön MacPherson dayaqlı MacPherson dayaqlı
Arxa İkili birləşmə İkili birləşmə 
RAHATLIQ

Nahamar yol paketi nahamar yol + 10mm-ə qədər 
hündürlük 

nahamar yol + 10mm-ə qədər 
hündürlük 

nahamar yol + 10mm-ə qədər 
hündürlük 

nahamar yol + 10mm-ə qədər 
hündürlük 

Amortizasiya  ön:  16” /17” şin arxa: cur ön:  16" /17" şin arxa: cur ön:  16" /17" şin üçün, arxa: cur ön:  16" /17" şin üçün, arxa: cur
Soyuq zona paketi Avropa Avropa Avropa Avropa
Avtomobil sahibinin təlimat kitabı  Rus dilinde  Rus dilinde  Rus dilinde  Rus dilinde
EKSTERYER
Şin və disk çarxı 215/60r16 5j os45 al sm 215/60r17 5j os45 al sm 215/55r17 7j os45 al1 sm 215/55r17 7j os45 al1 sm
Arxa yan şüşə UB şüalar buraxmayan yaşıl UB şüalar buraxmayan yaşıl UB şüalar buraxmayan yaşıl UB şüalar buraxmayan yaşıl 
Lyuk və açılmayan tünd dam - - lyuk lyuk
Ön tullantı borusu tək l4 tək l4 tək l4 ikiqat atqı uzunluğu, v6
Arxa tullantı borusu  tək difüzorlu  tək difüzorlu  tək difüzorlu qoşa difüzorlu
Təkər qapağı mərkəzi ornamentli, Rusiya mərkəzi ornamentli, Rusiya mərkəzi ornamentli, Rusiya mərkəzi ornamentli, Rusiya
Ön şüşə yaşıl kölgəli + yağış sensoru yaşıl kölgəli + yağış sensoru yaşıl kölgəli + yağış sensoru yaşıl kölgəli + yağış sensoru

Ön yan qapı şüşəsi UB şüalar buraxmayan yaşıl, su 
keçirməyən

UB şüalar buraxmayan yaşıl, su 
keçirməyən

UB şüalar buraxmayan yaşıl, su 
keçirməyən

UB şüalar buraxmayan yaşıl, su 
keçirməyən

Arxa şüşə  yaşıl, UB şüalar buraxmayan  yaşıl, UB şüalar buraxmayan  yaşıl, UB şüalar buraxmayan  yaşıl, UB şüalar buraxmayan
Arxa şüşə qızdırıcısı (taymerli) + + + +
Bufer prestij normal prestij normal prestij normal prestij normal
Arxa bufer prestij prestij prestij prestij
Radiator barmaqlığı normal normal normal normal
Radiatorun aşağı barmaqlığı baza baza baza baza
Palçıq qoruyucuları prestij normal prestij normal prestij normal prestij normal 
Aşağı arxa və arxa qapı işləməsi 
(qalvanik örtük) + + + +

Mühərrikin markası - - - v6

Elektrik qapı kilidi sürücünün elektriklə tənzimlənən 
açar əlaqəsi,  lc: sürət

sürücünün elektriklə tənzimlənən 
açar əlaqəsi,  lc: sürət

sürücünün elektriklə tənzimlənən 
açar əlaqəsi,  lc: sürət

sürücünün elektriklə tənzimlənən 
açar əlaqəsi,  lc: sürət

Qapının çöl dəstəyi kuzov rəngi, mexaniki örtüklü + smart örtüklü + smart örtüklü + smart 
Qapının daxili dəstəyi örtük rəngli örtük rəngli örtük rəngli örtük rəngli 

Çöl arxa görüntü güzgüsü dönmə indikatorlu, rəngli, elek-
triklə idarə olunan, qızdırılan

dönmə indikatorlu, rəngli, elek-
triklə idarə olunan, qızdırılan

dönmə indikatorlu, rəngli, elek-
triklə idarə olunan, qızdırılan

dönmə indikatorlu, rəngli, elek-
triklə idarə olunan, qızdırılan

FARALAR
Faralar 4: halogen 2:hid 2:halogen afs 2:hid 2:halogen afs 2:hid 2:halogen afs

Faraların tuşlanması sağa tuşlama (sol sükanlı avto-
mobil üçün)

sağa tuşlama (sol sükanlı avto-
mobil üçün)

sağa tuşlama (sol sükanlı avto-
mobil üçün)

sağa tuşlama (sol sükanlı avto-
mobil üçün)

Faraların vəziyyətinin nizamlanmasi əl ilə elektriklə tənzimlənən elektriklə tənzimlənən elektriklə tənzimlənən
Fara təmizləyicisi + + + +
Ön duman faraları + + + +
İşığın idarəolunması sistemi + + + +
Gündüz hərəkət işıq sistemi (stasion-
ar indikator lampasız) + + + +

Arxa kombinə edilmiş lampa diod (stop/arxa) diod (stop/arxa) diod (stop/arxa) diod (stop/arxa)
Yuxarıda quraşdırılmış stop lampası diod diod diod diod
Çöl güzgüdə yana dönmə işarə 
lampası + + + +

İNTERYER
Sürət çeviricisi dəstəyi və düyməsi döşəmədə, 6a/t dəri + mebel döşəmədə, 6a/t dəri + mebel döşəmədə, 6a/t dəri + mebel döşəmədə, 6a/t dəri + mebel
Sükan 3 oxlu, dəri 3 oxlu, dəri və mebellə işlənilmiş 3 oxlu, dəri və mebellə işlənilmiş 3 oxlu, dəri və mebellə işlənilmiş

Uşaq qoruyucusu + + + +
Kabinə işıqlanma lampası ön 1 + arxa 1 ön 1 + arxa 1 ön 1 + arxa 1 ön 1 + arxa 1
Əşyalar qutusunun işıqlanma 
lampası + + + +
Ayaqaltı pillənin işıqlanma lampası 
(ön qapı) + + + +
Ön qapının işıqlanma lampası (qapı 
ilə əlaqəli) + diod + + + +

Arxa qapının işıqlanma lampası + + + +
Yük yerinin işıqlanma lampası + + + +
Minmə zamanı salonun işıqlanma 
sistemi + + + +

Daxili çöl görüntü güzgüsü el. güzgü el. güzgü el. güzgü el. güzgü
Köməkçi dəstək ön2, arxa2 fırlanan tipli ön2, arxa2 fırlanan tipli ön2, arxa2 fırlanan tipli ön2, arxa2 fırlanan tipli
Paltar qarmağı (rr *2) + + + +

Günəşdən qoruyucu lövhə sürücü+sərnişin, parça (güzgü, 
kabinə lampası)

sürücü+sərnişin, parça (güzgü, 
kabinə lampası)

sürücü+sərnişin, parça (güzgü, 
kabinə lampası)

sürücü+sərnişin, parça (güzgü, 
kabinə lampası)

Günəşdən qoruyucu günlük - - - geriyə elektrik + arxa qapı 
mexaniki

Qapı haşiyəsi prestij tipli prestij tipli prestij tipli prestij tipli
Qapı haşiyəsi ornamenti ağac naxışlı ağac naxışlı ağac naxışlı ağac naxışlı
Qapı qoltuqaltısı dəri dəri dəri dəri
Kiçik əşyalar və yük bölməsi örtüyü + + + +
Stəkanaltı (ön 2 əd. - arxa 2 əd.) + + + +
Qapı cibi ön:2, arxa:2 ön:2, arxa:2 ön:2, arxa:2 ön:2, arxa:2
Mərkəzi cihazlar paneli ağac naxışlı ağac naxışlı ağac naxışlı ağac naxışlı
Kiçik əşyalar qutusu + + + +
Külqabı ön:1 arxa:2 ön:1 arxa:2 ön:1 arxa:2 ön:1 arxa:2
Siqaret alışqanı ön1 (lampalı) ön1 (lampalı) ön1 (lampalı) ön1 (lampalı)
Arxa kiçik əşyalar qutusu pvc ilə sintetik dərili sintetik dərili sintetik dərili
Ön oturacaq normal normal normal normal
Arxa oturacaq 60/40 qatlanan 40/20/40 avtomat qatlanan 40/20/40 avtomat qatlanan 40/20/40 avtomat qatlanan
Oturacaq materialı parça dəri dəri dəri
Ön başaltılar vertikal (əllə) vertikal (əllə) vertikal (əllə) vertikal (əllə)
Arxa başaltılar vertikal x2 vertikal x3 vertikal x3 vertikal x3
Arxa qoltuqaltı (stəkanaltı, qutusuz) + + + +
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