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TOYOTA ABŞERON MƏRKƏZİ
Bakı-Sumqayıt şossesi, 6-cı km, Bakı

Tel.: (+994) 12 349 00 60 / *0110
www.toyota-absheron.az

 ToyotaAbsheron

TOYOTA BAKI MƏRKƏZİ
Fəzail Bayramov küç., 26, Bakı

Tel.: (+994) 12 496 70 10 / (+994) 12 496 70 11 
www.toyotabaku.az

TOYOTA GƏNCƏ MƏRKƏZİ
Gəncə-Şəmkir şosesi 1-ci km, Gəncə

Tel.: (+994) 22 259 25 25
www.toyotaganja.az

www.toyota.az
toyotaazerbaican

* Bu məlumatlar, idarə etmə tərzinin təsiri, istifadə olunan yanacaq, hərəkət rejimi, marşrut, avtomobilin təchiz edilmiş şəkildə kütləsi, yanacaq sərfiyyatına təsir edən, yol hava və digər şərtlər 
nəzərə alınmadan, ideal şəraitdə alınmışdır. Real yanacaq sərfiyyatı göstərilənlərdən fərqli ola bilər. 

Xarici görünüş və xüsusiyyətlər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Məhsulun əldə olması barədə şəhərinizin Toyota mərkəzlərindən soruşun. Toyota Caucasus MMC-nin əv-
vəlcədən  yazılı razılığı olmadan bu nəşrin hər hansı şəkildə təkrar nəşr edilməsi qadağandır. Qeyd: avtomobillərin və aksessuarların bu kitabçada təsvir olunan dizaynı, eləcə də xüsusiyyətləri  
şəhərinizdə təmsil olunan avtomobillərin modellərindən və komplektasiyasından fərqli ola bilər.

**TSS (Toyota Safety Sense) kimi aktiv təhlükəsizlik sistemləri sürücüyə kömək üçün nəzərdə tutulub.Xarici amillər ucbatından bu sistemdə dəqiq tanınmada və səmərəli idarəetmədə məhdudiyyətlər 
mövcuddur və buna görə sistəmə çox güvənmək lazım deyil.Sürücu maşını idarə edərkən hər zaman ətrafında olan avtomobillərə diqqət yetirməlidir və sürüş zamanı bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə 
riayət etməlidir. Toyota Saftey Sense istismarı zamanı xarici amillərin ucbatından təsirlənə və ya çətinlik yarana bilər və Toyota sistemin istifadəsi ilə əlaqədar  yarana biləcək hər hansı bir hadisəyə 
görə heç bir məsuliyyət daşımır.



Mühərrik 2.4 Dizel 2.4 Dizel

Mühərrikin həcmi (sm³) 2393 2393

Transmissiya 6 Mexaniki 6 Mexaniki

Ötürücü tipi (Aparıcı təkərlər) 4x4 4x4

Yanacaq növü Dizel Avro 4 Dizel Avro 4

Yanacaq çəninin tutumu 80 80

Yanacaq sərfiyyatı, qarışıq (l/100km) 7,3 7,3

Maks. güc (a.g.) 150 150

Maks. güc (kVt/dövr-dəq) 110/3400 110/3400

Maks. fırlanma anı (N·m/dövr-dəq) 400/1600-2000 400/1600-2000

Maks. sürət (km/s) 170 170

CO2 Emissiyaları (qarışıq)

Sürət yığma (0-100) 13,23 13,23

Klirens (mm) 310 310

Təkərbazası (mm) 3085 3085

Ölçülər (Uzunluq, en, hündürlük) 5330*1855*1815 5330*1855*1815

Tam təchizatlı çəki (kq) 1970 1970

Qross (ümumi) çəki (kq) 2910 2910

Ekoloji standart AVRO 4 AVRO 4

EKSTERYER

Bihalogen işıqlar + +

LED işıqlar - -

Faraların işığının tənzimlənməsi funksiyası - -

Ön duman işıqları + +

LED arxa işıqlar + +

Gündüz hərəkət işıqları (DRL) - -

Təkərlər 265/65r17 265/65r17

Ehtiyat təkəri Tam ölçülü Tam ölçülü

Yüngül lehimli disklər - -

Yan kandarlar + +

Korpus rəngi Monoton Monoton

INTERYER / OTURACAQLAR

Oturacaq qızdırıcısı - -

Ön oturacaqlar Standart Standart

Oturacaq materialı Parça Parça

Arxa oturacaqlar Statik Statik

Bel dayağı - -

KOMFORT

Sükan çarxı Uretan Uretan

Multifunksional  sükan çarxı + +

Elektrik şüşəqaldıranlar + +

Kondisioner + (Mexaniki) + (Mexaniki)

Kruiz Kontrol - -

Arxa monitor - -

Multi məlumat displeyi  +(nöqtə-matris tipli)  +(nöqtə-matris tipli)

KOMPLEKTASİYA Diesel A Diesel B

SUFFİKS 60 61

COMPLECTATION Diesel A Diesel B

SUFFIX 60 61

İşəsalma sistemi Mexaniki Mexaniki

MULTIMEDIA

Audio sistem + +

Audio sistem monitor - -

Telefon/Blutuz - -

Səsucaldan 4 4

Audio yuva (AUX) + +

12 V-luq elektrik yuvası (1) (1)

USB + +

TƏHLÜKƏSIZLIK

Yoxuşda yardım sistemi (HAC) - -

Antiblok əyləc sistemi (ABS) + +

Differensial kilidi +(Avtomatik)  + (Mexaniki)

Təkər təzyiqinə nəzarət sistemi - -

SRS təhlükəzlik yastıqları Sürücü + Sərnişin + Sürücü, diz Sürücü + Sərnişin + Sürücü, diz

TSS (TOYOTA SAFETY SENSE) - TOYOTA TƏHLÜKƏSIZLIK SISTEMI

TSS (Toyota Safety Sense) - Toyota Təhlükəsizlik sistemi -

Toqquşmaya qarşı sistem (PCS) - -

Hərəkət zolağında qalma nəzarət sistemi (LKA) - -

Yol nişanlarını tanıma sistemi (RSA) - -

Stabilliyə nəzarət sistemi VSC - -


