
إف جيه كروزر
4x4 - 4.0 L 

ADVENTURE WITH 
NO BOUNDARIES



Anti-theft System Immobilizer 

Vehicle Stability Control (VSC) with Cut-off SW 

Manual air conditioner 

Air bag system (D + P) + SA + CSA with Rollover sensor 

Radio AM \ FM + CD + 10 speakers + sub woofer 

Clearance and back sonar 

Rear window wiper  

Wireless door lock 

Fuel tank capacity 72L 

Back monitor 

Side steps 

Cooling box 

Spare tire cover 

White roof 

Silver colored side protection moulding 

Owners manual (Arabic + English)

Two years manufacturer warranty or 50,000Km  which ever comes first

Major Dimensions & Weight

Engine

Major Options

Chassis

Specifications of
FJ Cruiser 4x4 - 4.0 L

نظام منع إدارة المحرك للحماية من السرقة 

مزودة بنظام ثبات السيارة مع مفتاح قفط  

مكيف هواء يدوي 

وسائد هوائية (السائق + الراكب) + وسائد هواء جانبية + وسائد ستائر جانبية 

النظام الصوتي يتكون من راديو مع 10 سمعات و مضخم صوت 

حساسات خلفية  

مّساحة زجاج خلفية 

جهاز فتح وقفل ا�بواب عن بعد 

سعة خزان الوقود 72 لتر  

مرآة رؤية خلفية مع شاشة عرض 

عتبة جانبية  

صندوق تبريد  

غطاء لªطار ا©حتياطي 

لون السقف أبيض 

حامي الصدام ا�مامي لون فضي 

كتيب ا©رشادات باللغة العربية و االنجليزية

فتره ضمان مصنعية مدتها سنتين أو  50,000 كم أيهما يأتي أوال

ا�بعاد الرئيسية والوزن

المحرك

المزايا و الكماليات

 الشاصي

المواصفات الفنـيـة للسـيـارة
إف جيه كروزر         - 4.0 لتر

Engine Type

Engine Size

No. of Valves & its Mechanism

Max. Output (kw\rpm)

Fuel System

Wheels Size

Overall Dimensions (mm)

Wheelbase (mm)

Min. Running Ground Clearance (mm)

Gross Vehicle Weight (Kg)

Transmission Type

Brake Type (Front)

Brake Type (Rear)

Suspension Type (Front)

Suspension Type (Rear)

1GR-FE

4000 cm3

V6 24-Valve Dohc with dual VVT-I

268 / 5600

Electronic Fuel Injection

265/70R17

4670 X 1905 X 1830 mm

2690 mm

245 mm

2510

5-Speed, Automatic - 4WD

Ventilated discs

Ventilated discs

Double Wishbone

4 Link Lateral Rod

نوع المحرك 

سعة المحـرك (سم مكعب)

عـدد الصمامات وطريقة عملها

أقصى قدرة خرج   (ك.و/دد)

نظام الوقود

حجم ا©طارات

المقاسات (ملم)

أبعاد قاعدة ا©طارات (ملم)

الخلوص ا�رضي (ملم)

وزن السيارة ا©جمالي (كغم)

جهاز ناقل الحركة

الفرامل ا�مامية

الفرامل الخلفية

التعليق  ا�مامي

التعليق  الخلفي

1GR-FE

4000 cm3

268 / 5600

265/70R17

24 صمام بكامة علوية مزدوجة

حقن إلكتروني

4670 X 1905 X 1830 mm

2690 mm

245 mm

2510

خمسة سرعات أتوماتيك - دفع رباعي

أقراص مهواة

أقراص مهواة

نظام تعليق علوي بشعبة مزدوجة

4 وصالت مع عامود جانبي

4x4

ADVENTURE WITH NO BOUNDARIES

إمتلك زمام
السيطرة

4.0


