
Hilux
Spidometr aşağı km/s orta km/s yüksək km/s yüksək km/s
Ön fərdi işıq var, üst konsol var, üst konsol var, üst konsol var, üst konsol

Günlük sürücü (tutqac)+ sərnişin pvc sürücü (tutqac)+sərnişin 
(güzgü+qapaq) pvc

sür. (tutqac)+sərn.
(güzgü+qapaq) pvc/fl

sür. (tutqac)+sərn.
(güzgü+qapaq) pvc/fl

Sükan sütunu
hündürlüyə görə tənzimləmə 

/ teleskopik tənzimləmə, 
mexaniki

hündürlüyə görə tənzimləmə 
/ teleskopik tənzimləmə, 

mexaniki

hündürlüyə görə tənzimləmə 
/ teleskopik tənzimləmə, 

mexaniki

hündürlüyə görə tənzimləmə 
/ teleskopik tənzimləmə, 

mexaniki
Qapının içliyi komplekt, qara komplekt, qara, parça komplekt, parça, gümüşü komplekt, dəri, gümüşü
Əl tutqacı ön1,arxa2:açılmayan ön1,arxa2:açılmayan ön1,arxa2:açılmayan ön1,arxa2:açılmayan
RAHATLIQ

Intervallı şüşəsilən intervallı və çiskin iş rejimi intervallı və çiskin iş rejimi intervallı (zaman tənzimləmə-
si+ çiskin)

intervallı (zaman tənzimləmə-
si+ çiskin)

Daxili arxa görüntü güzgüsü gündüz və gecə rejimi gündüz və gecə rejimi gündüz və gecə rejimi gündüz və gecə rejimi
Emv və naviqasiya sistemi artırıcı qutusuz artırıcı qutusuz artırıcı qutusuz artırıcı qutusuz
Arxa monitor - - + +

Avtomatik şüşəqaldıranlar yoxdur,  2 avtomatik qalxma-enmə, 
maneə əleyhinə, sürücü

avtomatik qalxma-enmə, 
maneə əleyhinə, sürücü

avtomatik qalxma-enmə, 
maneə əleyhinə, sürücü

Kruiz-kontrol - - + +
Qapının məsafədən kilidlənməsi - qatlanan açarla qatlanan açarla qatlanan açarla
Oğurluğa qarşı sistem immobilayzer immobilizer + siqnalizasiya immobilizer + siqnalizasiya immobilizer + siqnalizasiya
Elektrik qapı kilidi - + + +
Isitmə-soyutma qutusu - - soyuducu soyuducu
OTURACAQLAR

Ön oturacaq başlıqları ayrıca sürücü və sərnişin 
oturacağı

ayrıca sürücü və sərnişin 
oturacağı

ayrıca sürücü və sərnişin 
oturacağı

ayrıca sürücü və sərnişin 
oturacağı

Ön oturacağın sürüşməsi sürücü və sərnişin sürücü və sərnişin sürücü və sərnişin sür.:avtomatik; sərn.:mexaniki

Ön oturacağın əyilməsi mexaniki, sür. və sərn. mexaniki, sür. və sərn. mexaniki, sür. və sərn. sür. və sərn.: avtomatik 
sürücü yaddaşı 

Ön oturacağın vertikal tənzimləyicisi - - rıçaq tipli (yalnız sürücü) sür.: avtomatik yaddaşlı, sərn: 
yoxdur

Oturacağın arxa cibi var var var + 2 ədəd asılqan var + 2 ədəd asılqan
Arxa oturacağın təhlükəsizlik kəməri + + + +
Oturacağın tənzimlənən təhlükəsizlik 
kəməri ankeri var (sür+sərn) var (sür+sərn) var (sür+sərn) var (sür+sərn)

Arxa oturacaq qoşa kabinli, oturacağın qatla-
nan 1 hissəsi 

qoşa kabinli, oturacağın qatla-
nan 1 hissəsi 

qoşa kabinli, 6/4 nisbətində 
qatlanan  

qoşa kabinli, 6/4 nisbətində 
qatlanan  

Oturacaq qızdırıcısı yoxdur var (sürücü və sərnişin) var (sürücü və sərnişin) var (sürücü və sərnişin)
Oturacağın materialı Pikap üçün Pikap üçün Pikap üçün dəri
Ön oturacaq ayrıca, sadə ayrıca, sadə ayrıca, hündür ayrıca, hündür

Arxa oturacaq başlıqları 3 ədəd, ayrılan (hündürlüyü 
tənzimlənən)

3 ədəd, ayrılan (hündürlüyü 
tənzimlənən)

3 ədəd, ayrılan (hündürlüyü 
tənzimlənən)

3 ədəd, ayrılan (hündürlüyü 
tənzimlənən)

AUDIO
Aksesuar konnektoru (N0 1) 1 (12v sc) 1 (12v sc) 2 (12v sc) 2 (12v sc)
Multi məlumat displeyi - orta (nöqtə tipli) geniş (tft) geniş (tft)
Antena qısa çıxışlı qısa çıxışlı qısa çıxışlı qısa çıxışlı
Mike & mike səsgücləndirmə bloku - + + +
Audio çıxış usb+aux (video yoxdur) usb+aux (video yoxdur) usb+aux (video var) usb+aux (video var)
Dinamik 4 ədəd 4 ədəd 6 ədəd 6 ədəd
Audio am/fm cd bluetooth am/fm cd bluetooth displey audio cd bluetoth dab displey audio cd bluetoth dab

Sükanda idaretmə düymələri yoxdur audio&telefon&vr+mid 
gümüşü

audio&telefon&vr +mid hi 
gümüşü

audio&telefon&vr +mid hi 
gümüşü

VENTILYASIYA
Ön qızıdırıcı standart standart standart standart
Təmiz hava filtri + + + +
Ön kondisioner mexaniki mexaniki avtomatik avtomatik
qızdırıcının idarəetmə paneli mexaniki kondisioner, 5 rejim mexaniki kondisioner, 5 rejim avtomatik kondisioner, 5 rejim avtomatik kondisioner, 5 rejim
TƏHLÜKƏSIZLIK
uşaq təhlükəsizlik sistemi (iso-fix*2; bağlanan*2) (iso-fix*2; bağlanan*2) (iso-fix*2; bağlanan*2) (iso-fix*2; bağlanan*2)
VSC (Avtomobilin stabilliyinə nəzarət 
sistemi) - hac+tsc funksiyaları hac+tsc funksiyaları hac+tsc funksiyaları

SRS təhlükəsizlik yastığı sürücü, sərnişin, sürücünün 
dizləri 

sürücü, sərnişin, sürücünün 
dizləri 

(sürücü, sərnişin, yan, 
mərkəz,sürücünün dizləri)

(sürücü, sərnişin, yan, 
mərkəz,sürücünün dizləri)

ABS + + + +
Uşaq üçün qoruyucu + + + +
Qəza əyləcinin işıqları - + + +
Təhlükəsizlik kəmərinin xəbərdarlıq 
siqnalı sür. və sərn. sür. və sərn. sür. və sərn. sür. və sərn. 
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m

22
5m

m
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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.

www.toyota.az
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Yanacaq növü Dizel Benzin Benzin Benzin
Mühərrik modelinin kodu 2GD-FTV 2TR-FE 2TR-FE 2TR-FE
Silindrlərin sayı və yerləşmə növü 4 silindr, xətt üzərində 4 silindr,  xətt üzərində 4 silindr,  xətt üzərində 4 silindr,  xətt üzərində

Klapan mexanizmi 16 klapan, DOHC 16 klapan DOHC, Qoşa VVT-i ilə 16 klapan DOHC, Qoşa VVT-i 
ilə

16 klapan DOHC, Qoşa VVT-i 
ilə

Porşenin diametri və hərəkəti (mm) 92.0 x 90.0 95.0 x 95.0 95.0 x 95.0 95.0 x 95.0
Mühərrikin həcmi (sm3) 2393 2694 2694 2694
Kompressiya əmsalı 15.6 10.2 10.2 10.2

Yanacaq sistemi i̇njektor si̇stemi̇, ümumi̇ 
yanacaq rampasi i̇lə i̇njektor si̇stemi̇ i̇njektor si̇stemi̇ i̇njektor si̇stemi̇

Maksimal güc (at gücü) 150 122 122 122
Maksimal fırlanma anı (N·m) 400 166 166 166
Sürətlər qutusu/Transmissiya 6 M/T 5 M/T 6 A/T 6 A/T
ÖLÇÜLƏR
Uzunluq (mm) 5335 5335 5335 5335
En (mm) 1800 1855 1855 1855
Hündürlük (mm) 1815 1815 1815 1815
Təkər bazası (mm) 3085 3085 3085 3085
Klirens 286 286 286 286
KUZOV
Uzunluq (mm) 1525 1525 1525 1525
En(mm) 1540 1540 1540 1540
Hündürlük (mm) 480 480 480 480
ÇƏKI
Tam çəki 1995 - 2035 1885 - 1970 1925 - 1985 1925 - 1985
Brutto çəki 2910 2800 2800 2800
Yanacaq çəninin həcmi 80 80 80 80
MINIMAL DÖNMƏ RADIUSU 
Təkər (m) 6.4 6.4 6.4 6.4
Kuzov (m) 6.7 6.7 6.7 6.7
ƏYLƏC TIPI

Ön venti̇lyasi̇yali di̇sk əyləci̇, 4 
si̇li̇ndrli̇ sərt əyləc supportu i̇lə  

venti̇lyasi̇yali di̇sk əyləci̇, 
4 si̇li̇ndrli̇ tərpənməz əyləc 

supportu i̇lə  

venti̇lyasi̇yali di̇sk əyləci̇, 
4 si̇li̇ndrli̇ tərpənməz əyləc 

supportu i̇lə  

venti̇lyasi̇yali di̇sk əyləci̇, 
4 si̇li̇ndrli̇ tərpənməz əyləc 

supportu i̇lə  
Arxa baraban ti̇pli̇ baraban ti̇pli̇ baraban ti̇pli̇ baraban ti̇pli̇ 
ASQI TIPI
Ön i̇ki̇qollu asqi si̇stemi̇ i̇ki̇qollu asqi si̇stemi̇ i̇ki̇qollu asqi si̇stemi̇ i̇ki̇qollu asqi si̇stemi̇
Arxa ressorlu tərpənməz oxlu asqi ressorlu tərpənməz oxlu asqi ressorlu tərpənməz oxlu asqi ressorlu tərpənməz oxlu asqi
TEXNIKI XÜSUSIYYƏTLƏR

Ekoloji sinif avro 4, Bort diaqnostika ilə 
(Dizel)

euro 4, Bort diaqnostika ilə 
Benzin

euro 4, Bort diaqnostika ilə 
Benzin

euro 4, Bort diaqnostika ilə 
Benzin

Tam ötürücü rıçaqının dəyişdirici 
düyməsi dəyişdirici(2təkər-4təkər) dəyişdirici(2təkər-4təkər) dəyişdirici(2təkər-4təkər) dəyişdirici(2təkər-4təkər)

Eco idarəetmə rejimi - + + +
Sükan hidravlik sükan hidravlik sükan hidravlik sükan hidravlik sükan
Asqı tipi müstəqil ön asqı / yaylı ressor müstəqil ön asqı / yaylı ressor müstəqil ön asqı / yaylı ressor müstəqil ön asqı / yaylı ressor
Stabilizator ön ön ön ön
Arxa təkər əyləci 295lt baraban 295lt baraban 295lt baraban 295lt baraban
Işəsalma sistemi rotor (mexaniki) rotor (mexaniki) rotor (mexaniki) rotor (mexaniki)
Avtomatik ayırıcı diferensial + + + +
Diferensial kilidi + + + +
Istifadəçi təlimatı - rus dilində rus dilində rus dilində
ŞIN VƏ DISK TƏKƏRI
Ehtiyat təkər kronşteyni fırlanıb açılan fırlanıb açılan fırlanıb açılan fırlanıb açılan
Ehtiyat təkər standart dəmir diskli standart dəmir diskli standart dəmir diskli standart dəmir diskli
Şin və disk təkəri 225/70r17c polad gümüşü 265/65r17 polad 265/65r17 lehimli 265/65r17 lehimli
Qalpak orta ornamentli tam təkər qalpağı tökmə disk üçün orta qapaq tökmə disk üçün orta qapaq 
İŞIQLANDIRMA
Arxa kombinə edilmiş lampa pikap üçün standart lampa pikap üçün standart lampa pikap üçün standart lampa pikap üçün standart lampa
Yan dönmə işarəsi lampası + yan güzgü üzərində yan güzgü üzərində yan güzgü üzərində
Yanılı işıq xəbərdarlığı + + + +
Ön faralar halogen tipli qoşa lampalar halogen tipli qoşa lampalar halogen tipli qoşa lampalar halogen tipli qoşa lampalar
Arxa duman əleyhinə faralar + + + +
Ön duman əleyhinə faralar - + + +
Işıq idarəetmə sistemi - "məni evə ötür" funksiyası "məni evə ötür" funksiyası "məni evə ötür" funksiyası
Üst stop işığı LED LED LED LED
EKSTERYER
Qanad arkasının genişləndiricisi ensiz enli enli enli
Baqaj qapısının paneli açarlı baqaj üstü üçün açarlı baqaj üstü üçün açarlı baqaj üstü üçün açarlı baqaj üstü üçün
Yanacaq çəninin protektoru + + + +
Qanadların iç qoruyucu örtükləri + + + +
Mühərrik bölməsinin örtüyü + - - -
Radiator barmaqlığı material rəngində kuzov rəngində xrom xrom
Külək deflektoru alt örtüklə - - -
Şüşəsilənin çəni 2.5l 2.5l 2.5l 2.5l
Qeydiyyat nişanı material+material gümüşü xrom gümüşü xrom gümüşü xrom
Arxa qapının dəstəyi baqaj qapısı üçün material baqaj qapısı üçün material baqaj qapısı üçün xrom baqaj qapısı üçün xrom

Yan arxa görüntü güzgüsü qara qara elektrik, dönmə  
indikatoru ilə xrom elektrik+yığılan xrom elektrik+yığılan

Arxa yük örtüyü 1 toxunuşlu (daxili qarmaq) 1 toxunuşlu (daxili qarmaq) 1 toxunuşlu (daxili qarmaq) 1 toxunuşlu (daxili qarmaq)
Palçıq qoruyucuları ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa
Qapının dəstəyi qara (material rəngində) qara sərnişin-tərəfi qıfılsız xrom sərnişin-tərəfi qıfılsız xrom sərnişin-tərəfi qıfılsız
Pillə və pillə örtüyü yoxdur var, ensiz qara (p/u) var, ensiz qara (p/u) var, ensiz qara (p/u)
Mühərrik karterinin müdafiəsi gücləndirilmiş gücləndirilmiş gücləndirilmiş gücləndirilmiş
Arxa bumper + + + +
Bamper  boya  boya  boya  boya
Ön şüşə yaşıl, üst kölgəliklə yaşıl, üst kölgəliklə yaşıl, üst kölgəliklə yaşıl, üst kölgəliklə
Ön yan şüşə yaşıl yaşıl yaşıl yaşıl
Arxa yan şüşə yaşıl yaşıl yaşıl yaşıl
Yan şüşələrin donunun açılması + + + +
Arxa pəncərə qızdırıcısı - + + +
Arxa şüşə yaşıl açılmayan yaşıl açılmayan yaşıl açılmayan yaşıl açılmayan
İNTERYER
Sürət keçirmə rıçaqı və başlıq uretan uretan dəri, gümüşü ornament ilə dəri, gümüşü ornament ilə
Sükan uretan uretan dəri dəri
Əl əyləci mərkəzi rıçaq mərkəzi rıçaq mərkəzi rıçaq+xrom mərkəzi rıçaq+xrom
Qapı pəncərəsi moldinqi qara qara qara qara
Qapının dəstəyi interyer rəngi interyer rəngi xrom xrom

Açar yeri əsas *2(qoruyucu 
ilə),köməkçi*1

əsas*2(qoruyucu 
ilə),köməkçi*1

əsas*2(qoruyucu 
ilə),köməkçi*1

əsas*2(qoruyucu 
ilə),köməkçi*1

Salon işığı + + + +
Işıqlandırılan giriş sistemi işəsalma açarı+salon işığı işəsalma açarı+salon işığı işəsalma açarı+salon işığı işəsalma açarı+salon işığı
Paltar asılqanı + + + +
Ayaqaltı xalça xalça xalça xalça
Stəkanaltı + + + +
Qapı cibliyi ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa
Əşyalar qutusu açarla açarla açar+nizamlayici açar+nizamlayici
Konsol qutusu kiçik konsol qapaqla parça qapaq+gümüşü yumşaq qapaqla+gümüşü
Arxa qoltuqaltı - - 2 stəkanaltı ilə 2 stəkanaltı ilə
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