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ZVG10L-EHXEBV ZVG10L-EHXEBVZVG10L-EHXNBV ZVG10L-EHXNBV

1.8 GLI HEV 1.8 GLI HEV1.8 XL HEV 1.8 XL HEV

2ZR-FXE

1798

72/5200

142/3600

Fuel Injection

1798

72/5200

142/3600

حقن الوقود

Permanent magnet synchronous motor

53

163

المحرك المتزامن المغناطيس الدائم

53

163

Nickel metal hydride battery

6.5

بطارية هيدريد معدن النيكل

6.5

2ZR-FXE 2ZR-FXE

4460

1825

1620

2640

161

1385

4460

1825

1620

2640

161

1385

1569*1 , 1549*2

1581*1 , 1561*2

1840

2@1549 , 1@1569
2@1561 , 1@1581

1840

1569

1581

1850

2ZR-FXE

1569

1581

1850

Ventilated disc brake with floating caliper 1-cylinder

Solid disc brake with floating caliper 1-cylinder

5.5

36

17-inch

الفرامل القرصية المهواة العائمة- أسطوانة واحدة

فرامل قرصية عادية عائمة- أسطوانة واحدة

5.5

36

17 بوصة

cm3

المواصفات

ا�بعاد والوزن
مم الطول ا�جمالي 

مم العرض الكلي 

مم االرتفاع الكلي 

مم قاعدة العجالت 

مم ا�مامية  المسافة بين العجالت 

مم الخلفية     

مم الخلوص ا�رضي 

الوزن ا�جمالي للسيارة كجم

كجم وزن السيارة فارغة

الشاسيه
ا�مامية الفرامل 

الخلفية

أدنى نصف قطر الدوران (إطارات)   م

ليتر سعة خزان الوقود

ا�طارات

المحّرك
النوع

سم إزاحة المكبس 

نظام الوقود

الموتور ا�مامي
النوع

كيلو واط الخرج ا�قصى

(متر- عزم الدوران) أقصى عزم للدوران  نيوتن

البطارية
النوع

أمبير السعة 

الخرج ا�قصى (صافي EEC) كيلو واط/دورة بالدقيقة

(EEC صافي) أقصى عزم للدوران
نيوتن (متر- عزم الدوران)/دورة في الدقيقة

 يمكن �ضافة مزايا أخرى أن يغير ا�رقام في هذا الجدول. 

تحتفظ شــركة تويوتا بحــق تعديل أي مــن تفاصيل المعــدات والمواصفات بدون إشــعار مســبق. تفاصيــل المواصفات والمعــدات قابلة 

للتعديل بغية الوفاء بالشــروط والمتطلبات المحلية. للحصول علــى معلومات  حول أي من هذه التعديالت فــي منطقتك يرجى االتصال 

بأقرب وكيل معتمد لديك. مالحظة: الســيارات المصورة والمواصفــات المفصلة في هذا الكتالوج قد تختلف عــن الموديالت والتجهيزات 

المتوفرة في منطقتك. 

لون هيكل السيارة قد يختلف اختالًفا بسيًطا عن لون الصور الوارد في هذا الكتالوج. 

1@: مع إطارات قطرها 17 بوصة (طوق العجلة من ا�لومينيوم)  -  2@: مع إطارات قطرها 17 بوصة (طوق العجلة من الفوالذ)

ا�بعاد

44601825 1825

16
20

1581*21569*1 2640

الوحدة: مم

*1: 1549mm, ZVG10L-EHXNBV with a standard steel wheel
*2: 1561mm, ZVG10L-EHXNBV with a standard steel wheel

@1: 1549 مم، ZVG10L-EHXNBV مع طوق عجلة قياسي من الفوالذ

@2: 1561 مم، ZVG10L-EHXNBV مع طوق عجلة قياسي من الفوالذ 

مواد أغطية المقاعد

تيرا روزا فروماج

قماش

الجلد المصّنع

أسود

أسود تيرا روزا

Red Mica Metallic




