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SPECIFICATIONS المواصفات
ENGINE المحرك
NO OF CYLINDERS AND ARRANGEMENT ترتيبها و اإلسطوانات عدد
ENGINE SIZE (LITER) (لتر) المحرك حجم
MAX.OUTPUT (KW\RPM) (بالدقيقة دورة/وات كيلو): قدرة أقصى
MAX. TORQUE (N.M/RPM) (بالدقيقة دورة/متر-نيوتن ):عزم أقصى
FUEL SYSTEM الوقود نظام
FUEL TANK CAPACITY الوقود خزان سعة
DIMENSIONS LXWXH (MM) (ملم) (الطولXالعرضXاالرتفاع) الرئيسية األبعاد
WHEELBASE  (MM) (ملم) العجالت قاعدة
CURB WEIGHT (KG) (كغم) فارغة السيارة وزن
GROSS VEHICLE WEIGHT (KG)) (كغم) اإلجمالي السيارة وزن
TRANSMISSION TYPE الحركة ناقل نوع
BRAKE TYPE (FRONT ) األمامية الفرامل
BRAKE TYPE (REAR ) الخلفية الفرامل
SUSPENSIONS TYPE (FORNT)  األمامي التعليق
SUSPENSIONS TYPE (REAR) الخلفي التعليق
MAX SPEED (KM/H) (ساعة/كم) القصوى السرعة

www.toyota.ly        اإللكتروني موقعنا زيارة يرجى المعلومات من مزيد أو المواصفات لكامل

.منطقتك في المتوفرة التجهيزات و الموديالت عن يختلف قد الكتالوج هذا في المفصلة المواصفات و المصورة السيارات: مالحظة
.الكتالوج هذا في الوارد الصور لون عن بسيطا اهتالفا يختلف قد السيارة لون

For full specifications and more information please visit our website:        www.toyota.ly

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.
Vehicles body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.

2ZR-FE
4 CYLINDER IN-LINE TYPE

103/6400
173/4000

1.8L

 يرجى منطقتك في التعديالت هذه من أي حول معلومات على للحصول المحلية، المتطلبات و بالشروط الوفاء بغية للتعديل قابلة المعدات و المواصفات تفاصيل. مسبق إشعار بدون المواصفات و المعدات تفاصيل من أي تعديل بحق تويوتا شركة تحتفظ 
.لديك معتمد وكيل بأقرب التواصل

Toyota Motors Corporation reserves the the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equibments are also subject to 
change to suit local condition and requirments. Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area.

Vantilated Discs    مهواة أقراص
Solid Discs   صلبة أقراص

MacPherson Strut   مكفيرسون قوائم  
Double Wishbone مزدوج عرضي موجه

195

(50L)
4630 X 1780 X 1435

2700
Approx. 1265-1305 تقريبا

1820
CVT

EFI    الكتروني حقن
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