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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

toyotaazerbaycan



Mühərrikin modeli 2TR-FE 

Mühərrikin həcmi (ks) 2694

Transmissiya 6 M/T

Yanacaq növü benzin

Silindrlərin sayı 4 silindr, xətli

Ekoloji Standart Avro 4 

Silindrin diametri və porşenin hərəkəti 95 & 95

Sıxılma dərəcəsi 10.2 :1

Örtüklü və qorunan mühərrik var

Maks. Sürət 160

Maks. güc (kVt/dövr-dəq) 122/5200

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

Maks. güc (hp) 166

Yanacaq çəni 80

Sərnişin tutumu (nəfər) 7

Avtomobilin çəkisi (maks.) 2040

Qross çəkisi 2750

ÖLÇÜLƏR

Ümumi uzunluğu 4795

Ümumi eni 1855

Ümumi hündürlüyü 1835

Təkər bazası 2745

min. klirens 279

EKSTERYER

Hallogen faralar - -

LED ön faralar + +

Fara təmizləyici - -

İşıq tənzimləyici sistem + +

Ön dumana qarşı işıqlar LED LED

LED arxa işıqlar + +

DRL + +

Təkərlər 265/65r17 265/60r18

Yüngül lehimli disklər + +

Dam relsləri + +

Ayaqaltı və ayaqaltı üzlüyü + +

INTERYER / OTURACAQLAR

Soyutma və isitmə qutusu soyutma qutusu soyutma qutusu

Oturacaq qızdırıcısı var (sürücü və sərnişin) mövcuddur (sürücü və sərnişin)

Ön oturacaqlar idman idman

İkinci cərgə oturacaqlar 6:4 6:4

Üçüncü cərgə oturacaqlar + +

Oturacaq materialı parça dəri

KOMFORT

Sükan çarxı mebel + dəri mebel + dəri

Sükan kolonkası əllə tənzimlənən və teleskopik əllə tənzimlənən və teleskopik

Kruiz kontrol - +

Elektrik şüşəqaldıranlar + +

Kondisioner mexaniki avtomatik

Arxa monitor + +

İşə salma sistemi fırlanan (mexaniki) start-stop

Parklama sensorları (arxa) + +

MULTIMEDIA

Audio sistem + +

Audio displey + +

Səsucaldan 6 səsucaldan 6 səsucaldan

Audio yuva (AUX) + +

TƏHLÜKƏSIZLIK/YOLSUZLUQ

VSC (Stabilliyə nəzarət sistemi) var + hac (yoxuş yar.sistemi) + 
tsc (qoşqu yellən.qarşı sistem)

var + hac (yoxuş yar.sistemi) +  
tsc (qoşqu yellən.qarşı sistem) + 

dac (enişdə yar. sistemi)

Differensial kilidi + +

SRS təhlükəsizlik yastığı var (sürücü+sərnişin+yan+pərdə 
tipli+sürücünün dizi)

var (sürücü+sərnişin+yan+pərdə 
tipli+sürücünün dizi)

MODEL KODU/SFX Traveler 8U Pioneer 9U MODEL KODU/SFX Traveler 8U Pioneer 9U


