
Toyota Abşeron  M rk zi
Bakı-Sumqayıt şossesi, 6-cı km, Bakı

Tel.: *0110
www.toyota-absheron.az

* 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 
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.

**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.
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Ötürücü sistem 2WD 2WD 2WD 4WD 4WD 4WD

Mühərrik 2.0L PTL 2.0L PTL 2.0L PTL 2.0L PTL 2.0L PTL 2.0L PTL

Mühərrik həcmi 1987 1987 1987 1987 1987 1987

Transmissiya CVT CVT CVT CVT CVT CVT

Yanacaq növü Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin Benzin

Silindrlərin sayı 4 Si̇li̇ndr, xət 4 Si̇li̇ndr, xətli̇ 4 Si̇li̇ndr, xətli̇ 4 Si̇li̇ndr, xətli̇ 4 Si̇li̇ndr, xətli̇ 4 Si̇li̇ndr, xətli̇

Silindirin diametri və porşenin hərəkəti 80.5 x 97.6 80.5 x 97.6 80.5 x 97.6 80.5 x 97.6 80.5 x 97.6 80.5 x 97.6

Ekoloji standart Avro 6 AG Avro 6 AG Avro 6 AG Avro 6 AG Avro 6 AG Avro 6 AG

Mühərrikin maksimal gücü (ag) 173 173 173 173 173 173

Yanacaq sərfiyyatı 100/L (qarışıq)* 5.6 5.6 5.6 5.9 5.9 5.9

CO2 Emissiyaları  (qarışıq) 128 128 128 136 136 136

Maksimal sürət km/s 190 190 190 190 190 190

Soyuq ərazi paketi var var var var var var

Yanacaq çəninin tutumu 55 55 55 55 55 55

LED Parabola ön işıqlar + + - + + -

LED Projector ön işıqlar - - + - - +

İşıq idarəetmə sistemi + + + + + +

Ön fara təmizləyicisi + + + + + +

Ön duman işıqlar + + + + + +

LED arxa işıqlar + + + + + +

LED gündüz işıqları (DRL) + + + + + +

Elektrik qatlanan güzgülər + + + + + +

Lyuk - - Panoram lyuk - Panoram lyuk Panoram lyuk

Təkərlər (Şinlər) 17 düym 17 düym 18 düym 17 düym 17 düym 18 düym

Yüngül lehimli disklər + + + + + +

Ehtiyat təkər (şin) müvəqqəti gü-
cləndirilmiş

müvəqqəti gü-
cləndirilmiş

tam ölçülü təkər 
17"

müvəqqəti gü-
cləndirilmiş

müvəqqəti gü-
cləndirilmiş

müvəqqəti gücləndi-
rilmiş

Qross çəkisi (kq) 2065 2065 2065 2155 2155 2155

Klirens (mm) 195 195 195 195 195 195

ÖLÇÜLƏR

Uzunluğu (mm) 4600 4600 4600 4600 4600 4600

Eni (mm) 1855 1855 1855 1855 1855 1855

Hündürlüyü (mm) 1683 1683 1683 1683 1683 1683

Təkər bazası (mm) 2690 2690 2690 2690 2690 2690

İNTERYER/ OTURACAQLAR

Oturacaq qızdırıcısı Sürücü+Sərnişin Sürücü+Sərnişin Sürücü+Sərnişin+Arxa Sürücü+Sərnişin Sürücü+Sərnişin Sürücü+Sərnişin

Arxa oturacaq 6:4 qatlana bilən 6:4 qatlana bilən 6:4 qatlana bilən 6:4 qatlana bilən 6:4 qatlana bilən 6:4 qatlana bilən

Oturacaq materialı Parça Art Dəri Dəri Parça Art Dəri Dəri

Daxili arxa görüntü güzgüsü + + + güzgüdə elektrik 
displey + + + güzgüdə elektrik 

displey
Oturacaq üçün bel dəstəyi (bel üçün 
dirək) (yardımçı dəstək) - - sürücü üçün  

(elektrik) - - sürücü üçün  
(elektrik)

KOMFORT

Sükan çarxı dəri dəri dəri+qızdırıcı dəri dəri dəri+qızıdırıcı

Sükan sütunu əl ilə tənzimlənən 
və teleskopik

əl ilə tənzimlənən 
və teleskopik

əl ilə tənzimlənən 
və teleskopik

əl ilə tənzimlənən 
və teleskopik

əl ilə tənzimlənən 
və teleskopik

əl ilə tənzimlənən 
və teleskopik

Kruiz Kontrol + + Adaptiv Kruiz 
Kontrol + + Adaptiv Kruiz 

Kontrol

Elektrik şüşəqaldıranlar + + + + + +

Kondisioner mexaniki  ikili avtomatik  ikili avtomatik  ikili avtomatik  ikili avtomatik  ikili avtomatik 

Arxa monitor + + + + + +

Multi məlumat displeyi  4.2" düym 7" düym  7" düym 7" düym  (7" düym)  (7" düym)

İşəsalma sistemi açarla (mexaniki) start-stop start-stop start-stop start-stop start-stop

Ön və arxa parklama sensorları - arxa sensor ön+arxa sensor arxa sensor ön+arxa sensor ön+arxa sensor

Elektrik qapı kilidi + +
+ elektrik arxa 

qapı ayaqla açılma 
funksiyası ilə

+ +
+ elektrik arxa 

qapı ayaqla açılma 
funksiyası ilə

Təkər(şin) təzyiq sensoru + + + + + +

MULTIMEDIA

Audio sistem + + + + + +

Audio displey + + + + + +

Bluetooth + + + + + +

Dinamiklər (səsgücləndiricilər) 6 6 6 6 6 6

Audio yuva (AUX) + + + + + +

TƏHLÜKƏSIZLIK

Yoxuşda yerindən tərpənməyə yardım 
nəzarət sistemi (HAC) + + + + + +

Hava yastıqları dp-sgl, f-sab, csa, 
d-kab

dp-sgl, f-sab, csa, 
d-kab

dp-sgl, f-sab, csa, 
d-kab

dp-sgl, f-sab, csa, 
d-kab

dp-sgl, f-sab, csa, 
d-kab

dp-sgl, f-sab, csa, 
d-kab

Stabilizatorlar ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa ön və arxa

TSS (TOYOTA TƏHLÜKƏSIZLIK SISTEMLƏRI)**

Toqquşmanın qarşısını alan funksiya 
(PCS) - - + - - +

Avtomatik Kruiz Kontrol (ACC) - - + - - +

Hərəkət zolağını dəyişmə ilə bağlı 
xəbərdarlıq siqnalı (LDA) - - + - - +

Yellənmə xəbərdarlıq sistemi (SWS) - - + - - +

Uzaq görmə işıqlarının avtomatik işə 
salınması sistemi (AHB) - - + - - +

Hərəkət zolağında qalma nəzarət 
sistemi (LKA) - - + - - +

MODEL KODU Urban 2WD Premium 2WD Limited 2WD Premium 4WD Premium + 4WD Limited 4WD

AI DL LA CD DP KZ 

MODEL KODU Urban 2WD Premium 2WD Limited 2WD Premium 4WD Premium + 4WD Limited 4WD

AI DL LA CD DP KZ 


