األصيل في
ّ
كل تفصيل
Legendary in
every detail

متعة كل يوم
EVERYDAY JOY
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ابدأ رحلة أسطورية مع
األسطوري بأصالته
A LEGENDARY JOURNEY BEGINS
WITH THE FIRST SIGHT
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ّ لتأكيد حضورك على
كل صعيد
ENSURE YOUR PRESENCE IN
EVERY ESSENCE
Large Pick up  األكثر شهرة بين سيارات الـ،بتصميمه الراسخ
 كي تنضم إلى كوكبة الباحثين،يميزك الندكروزر بهيبة الحضور
والمستكشفين وعشاق المغامرة الذين يعرفون قيمة السيطرة
 مع معرفتهم،في مختلف التضاريس وتحت أقسى الظروف
ّ
.يحطون الرحال
بقيمة األناقة والجمال حين
The Land Cruiser LC70 is the King of all 4x4’s. Now you too
can join the ranks of researchers, explorers and adventureenthusiasts who appreciate the value of dependability,
reliability and unmatched performance in extreme
conditions – as well as paved streets in the city. This is
a vehicle you would cherish – not only for its legendary
capabilities, but also for the well thought-out design.
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ّ
بتحكم واثق
السعة والراحة
SPACIOUS, COMFORTABLE
AND RELIABLE

1

، على مقاعد مريحة متكيفة قابلة للطي،براحة تامة في المقصورة الواسعة
 مع أماكن تخزين عملية بمتناول،وبأجهزة متطورة تمنحك القدرة على التحكم
اطمئنان لسعة وسهولة
 مع، وتكييف منعش،اليد في المقصورة الهادئة
ٍ
. مطمئنًا في كل األحوال، أنت تجتاز الصحارى والجبال..التحميل والتفريغ
The interior is spacious and comfortably appointed – with air-conditioning,
an advanced audio system and a clearly visible instrument panel. It’s
convenient – with adjustable folding seats, easily accessible storage
spaces and practical features such as an adjustable steering wheel.
It’s reassuring – with legendary build quality, reliability and advanced
technology that would take you across mountains and deserts, any time.

2

،صندوق تخزين كبير في الكونسول األمامي بين المقعدين المنفصلين للسائق والراكب
يوفر مساحة تخزين كبيرة لترتيب األغراض الصغيرة
)حامل أكواب في ظهر الحاوية الخلفية يستوعب ثالثة أكواب (في البيك أب

1
2

 المقصورة ذات قاعدة العجالت الطويلة تحتوي على صف ثالث من المقاعد المتوازية3
الفسيحة التي تسمح بالدخول والخروج بسهولة
1 Large console box located between the driver’s and passenger’s seats provides
plenty of storage space for organizing small items
2 Bottle Holder in the rear of the cabin with the capacity for three bottles (pick up)
3 The semi-long wheelbase model offers easily accessible, spacious, parallel third
row seats

*The actual feature may differ from the picture
depending on the available model

*المواصفات الفعلية قد تختلف وفقًا للموديل المتوفر

3
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لقهر جميع الطرق
CONQUER ANY TERRAIN

6

5

2

 للقيادة فيH2  حيث، يساهم ناقل الحركة ذو السرعتين في منحك االختيار المناسب لتضاريس الطريق1
 ألقصى درجات السحبL4 و، للقيادة على الطرق الوعرة والزلقةH4 و،شوارع المدينة المعبدة
 وموثوقة إلبقاء الباب الخلفي ثابتًا وبالزاوية المطلوبة، سالسل قوية2
 مقعد متحرك بزوايا متعددة يمكن تعديله وفقًا لراحة السائق3
 مقود السيارة قابل للتعديل كي يتناسب مع راحة السائق4
 مساحة عريضة للتحميل وحواف مرتفعة وصلبة للحاوية توفر حماية تامة لما بداخلها5
 أقفال جانبية قوية لتثبيت وسالمة الحمولة6
1 Dual-speed part-time 4WD gives the perfect choice for any terrain: H2 for city streets, H4 for

3

slippery roads and L4 for maximum towing capacity
2 Strong, reliable chains hold the tailgate at the angle of your choice
3 The driver’s seat can be moved backward or forward, and reclined, making it easy to find the

most comfortable driving position
4 The tilt-adjustable, telescoping steering wheel allows finer adjustment to maximize driving comfort
5 Wide space for cargo, high and tough sides that protect your load
6 Tie-down cargo hooks to keep the load in place

*The actual feature may differ from the picture depending on the available model

*المواصفات الفعلية قد تختلف وفقًا للموديل المتوفر

4
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المتالك زمام الصحراء
OWN THE DESERT
 على، في أجواء مكيفة منعشة،بمقود آلي ذكي قابل للضبط
 خلف لوحة قيادة مركزية،موسيقى بانورامية بنظام صوتي متطور
ّ
توغل
.. وباطمئنان إلى تكنولوجيا تويوتا المتقدمة،واضحة وأنيقة
 لتأدية جميع مهامك،دون التفات
With automatic intelligent and adjustable steering wheel,
refreshing air-conditioning, panoramic music with advanced
audio system, elegant and clear central instrument panel, in
addition to confidence in Toyota’s high technology, never look
back as you advance further to accomplish missions.

*المواصفات الفعلية قد تختلف وفقًا للموديل المتوفر
*The actual feature may differ from the picture depending on the available model
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على قمة سيارات الدفع الرباعي
AT THE FOREFRONT OF 4X4’s
، يجوب اآلفاق،بتقنية تتناغم فيها القوة مع أعلى معايير األمان
 بنظام تعليق.. يصعد ويهبط المنحدرات دون عناء،يجتاز الصحارى
،ديناميكي حركي مبتكر يوفر ثباتًا على جميع أنواع الطرقات
 ومع المحرك..ينقلك الندكروزر إلى آفاق ال متناهية في السيطرة
 وناقل الحركة، والدفع الرباعي المؤقتVVT-i الجبار المميز بنظام
 يتربع قاهر الصحراء على.. واإلطارات العريضة،ذو الخمس سرعات
.قمة سيارات الدفع الرباعي
VVT-i  لتر بنزين بنظام4,0 سعة المحرك
OHC  بنظام، لتر ديزل4,2 أو
4.0 Liters Gasoline with VVT-i
and 4.2 Liter OHC Diesel engine
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The LC70 boasts of highest safety standards and advanced
technology such as KDSS (Kinetic Dynamic Suspension
System) that provides stability on-road and off-road,
enabling you to cross the desert, and climb up and down
hills effortlessly. It’s equipped with a fuel-efficient VVT-i
engine that provides additional power when needed. Fourwheel-drive, five-speed transmission and alloy wheels are
just a few more reasons why the LC70 is at the forefront.
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إلنجاز أقسى المهام
TOUGH TASKS MADE EASY

2

1 The rugged frame is a solid foundation for

responsive

handling

and

 الهيكل الصلب هو األساس المتين الستجابة1

incomparable

 مع نظام،التحكم والوظائف التي ال تضاهى

functionality. The suspension is optimized

التعليق األمثل للراحة والقدرة على حمل

for both comfort and load-carrying capacity
2 Ample

ground clearance and climbing

capability suitable for rough terrains
3 Leaf-spring

rear

suspension

increases

األشياء الثقيلة
 علو السيارة عن األرض وقدرتها على صعود2
المرتفعات يمكنها من السير على الطرق الوعرة
، تعليق خلفي زنبركي يرفع مستوى االعتمادية3

reliability, Its balance against the front

متوازن مع نظام التعليق األمامي ليؤمن الراحة

suspension ensures comfort plus support for

للركاب باإلضافة إلى تحمل أثقل الحموالت

the heaviest loads

3

 التروس ذات االنزالق المحدود تحسن من كفاءة4

4 Rear Limited-Slip Differential enhances 4WD

الدفع الرباعي على الطرق الوعرة بالسيطرة

off-road by automatically limiting the torque

اآللية على عزم التروس ما بين العجلة العالقة

differential between a wheel that is stuck and

والعجلة المقابلة لها لزيادة قوة الجر

the opposite wheel, to increase traction

*The actual feature may differ from the picture
depending on the available model

*المواصفات الفعلية قد تختلف وفقًا للموديل المتوفر

4
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بأعلى معايير السالمة
HIGHEST SAFETY STANDARDS

 لتأمين المزيد من السالمة زودت مقاعد السائق والركاب بأحزمة أمان من طراز1
النقاط الثالث بمشد ومخفف القوة
 أعمدة مقاومة في األبواب الجانبية لحمايتها في حال حدوث صدام جانبي2

زود الندكروزر
ّ ،ألن عراقة التفوق تفرض الحفاظ على أعلى معايير الجودة
 وبأرقى مبتكرات تويوتا ألنظمة،بجميع أنظمة السالمة العالمية المتطورة
 لتلبية متطلبات القيادة تحت أقسى الظروف،السالمة الكامنة والنشطة
.وعلى جميع الطرقات

 رؤية واضحة من جميع الجوانب لراحة السائق وسالمته مع تخفيف التعب3

Deriving from a heritage of excellence and superiority, and built to
meet the highest standards of quality, the LC70 is equipped with
world-class Active and Passive Safety Systems to ensure your safety
on-road and off-road – even in extremely hostile driving conditions.

1 Driver’s and front passenger’s seats are equipped with three-point

أثناء القيادة في الرحالت الطويلة
 دعامات المقصورة صممت المتصاص الصدمات األمامية وحماية السائق4
والركاب بتوزيع طاقة االصطدام على كل هيكل السيارة
Emergency Locking Retractor seat belts for optimum safety
2 Side impact beams reduce the likelihood of side impacts intruding

through the doors
3 Good visibility in all directions makes it easy to check what is going on

and minimizes fatigue on long trips
4 Front crumple zone absorbs the force of head-on collisions, protecting

driver and passengers by distributing the impact-energy throughout
the frame
*The actual feature may differ from the picture
depending on the available model

4
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*المواصفات الفعلية قد تختلف وفقًا للموديل المتوفر

3

2

1
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انضم إلى كوكبة المستكشفين
ّ
JOIN A LEAGUE OF STARS
 من مصوري،إنه لشعور جميل أن تكون ضمن كوكبة المغامرين المميزين
 إلى الباحثين المستكشفين لمجاهل أرضنا المختلفة،ناشيونال جيوغرافيك
 وأن، وهواة التنقل في المدينة برفعة، إلى هواة قهر الصحارى،التضاريس
 مستمتعًا بابتكارات،تقود السيارة التي يرتبط باسمها تاريخ الدفع الرباعي
.التقنية واألداء والراحة في جميع الظروف
From the photographers of National Geographic to adventurers
exploring the unknown terrain and amateur drivers in the desert, the
Land Cruiser’s fame extends over the history of 4WD in an unrivaled
status. Be it the unknown or the city streets, the LC 70 has made its mark
for legendary capability, unparalleled performance and a comfortable
ride – making every journey a hassle-free, joyful experience.
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The joy of
driving..
Outstanding
service
We are committed to engaging in a lifetime
relationship with you by providing vehicles of
the highest quality, reliability and durability. Our
vehicles are designed and built with the most
advanced technology to provide lasting value
and many years of safe and comfortable driving.
We assure you of a joyful motoring experience
for you and your family with the confidence that
you are fully supported by the ALJ after-sales
service excellence, always.

..متعة القيادة
تم ّيز الخدمات
،نحرص على أن يكون ارتباطكم بتويوتا عالقة عمر
نقدم لكم فيها ما تعتمدون عليه من سيارات
 والقدرة الفائقة على،مميزة بالجودة العالية
 لتضمنوا الحصول، والتقنية األكثر تقدمًا،التحمل
ّ
 وتعيشوا مع عائالتكم،على القيمة الحقيقية
 مع، متعة االطمئنان والراحة بال مثيل،في كل يوم
ثقتكم بالحصول دائمًا على المساندة وخدمات ما
.بعد البيع الممتازة من شركة عبداللطيف جميل

 متعة كل يوم..تويوتا

Toyota... Everyday Joy
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Hard Top 4x4 - Gasoline

• 1GR – FE engine, 6-cylinder, 4.0L,

228hp net power 36.7 kg.m Torque
5 speed manual transmission
Radio & cassette with 2 speakers
Alloy wheels 265/70R16C 7JJ

•
•
•
• Steel wheels 7.50R16-8(E) 5.50F
• Power locks (controlled from
•

driver side), power windows and
outside view mirrors
Wireless door locks
(remote control)

 بنزين- مصندق دفع رباعي

• Power locks (controlled from driver • Fabric seats
side), manual windows and outside • Rear Suspension with Rigid Leaf
view mirrors

Springs (6 Leafs)

• Over fenders
• Fog Lamps
• Without over fenders
• Front separate seats

• Front seat bench (3 passengers) /

parallel rear seats (4 passengers)

(2 passengers) with central
console / transverse rear seats
(3 passengers)
Radio CD / MP3 / USB / AUX

• Without Fog Lamps
• Wood dash
• Spare wheel tire cover

•
• Steel wheels 7.50R16-8(E) 5.50F • Without over fenders
• Front and second row seats bench • Radio cassette with 2 speakers • Without wood dash
(3 passengers for each) / Parallel
3rd row seat (4 passengers)

 ركاب عادي جنوط ألومنيوم7/ أبواب3

3 Doors / 7 seats standard Aluminum wheels

) ركاب عادي جنوط حديد (موديل جديد7/ أبواب3
3 Doors / 7 seats Standard Steel wheels (New Model)

Pick up 4x4 - Gasoline

• Manual locks, windows and

•
• Power locks (controlled from

•
•
• Wireless door locks

driver side), power windows and
power outside view mirrors
Radio CD / MP3 / USB / AUX

•
• Alloy wheels 265/70R16C 7JJ
• Silver steel wheels 225/95R16 5.50F
• Without over fenders
• 1HZ Diesel engine, 6-cylinder,
•

4.2L, 128 hp net power and
28.5 kg.m Torque
5 speed manual transmission

أساسي بنزين

Standard Gasoline
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SPECIFICATIONS

ENJOY A VARIETY OF CHOICE

أبواب أوتوماتيكية (تحكم من
باب السائق فقط) ونوافذ ومرايا
خارجية يدوية
جنوط ألومنيوم مقاس
265/70R16C 7JJ

•
) راكب2( • مقاعد أمامية منفصلة

•
•

•
 مشغل إم بي/ • راديو وسي دي

بدون كشافات أمامية

بدون رفارف جانبية

 مقاعد/مع كونسول وسطي
) ركاب3( خلفية متوازية

بدون طبلون خشب

استمتع بتعدد الخيارات

 مدخل معلومات رقمية/ ثري
AUX  مدخل صوت خارجي/ USB
طبلون خشب
غطاء للكفر االحتياطي

•
•
• بدون رفارف جانبية
• راديو كاسيت مع سماعتين

•

 ركاب ديلوكس جنوط ألومنيوم5/ أبواب3
3 Doors / 5 seats Deluxe Aluminum wheels

، لتر4.0 ،1GR – FE محرك
، حصان228 ، سلندر6
م. كجم36.7 وعزم دوران
 سرعات5 ناقل حركة يدوي
راديو وكاسيت مع سماعتين

•

•
•
7.50R16-8(E) 5.50F • جنوط حديد
• أبواب أوتوماتيكية (تحكم

من باب السائق) ونوافذ
كهربائية ومرايا خارجية كهربائية
جهاز فتح األقفال عن بعد
)(ريموت كنترول

أزرق

بيج معدني

بيج

أحمر داكن

رمادي معدني

فضي معدني

أبيض

Blue

Beige M. M.

Beige

Dk. Red M. M.

Gray ME

Md. Silver ME

White

•

•
• مقاعد الصف األول والثاني متصلة
7.50R16-8(E) 5.50F جنوط حديد

 مقاعد الصف/ ) ركاب3 /  ركاب3(
) ركاب4( الثالث متقابلة

 ركاب ديلوكس جنوط حديد5/ أبواب3
3 Doors / 5 seats Deluxe steel wheels

 ركاب10/ أبواب5

5 Doors / 10 seats

 بنزين- بيك أب دفع رباعي

• 1GR – FE engine, 6-cylinder,

4.0L, 228 hp net power and
36.7 kg.m Torque
5 speed manual transmission

رفارف وتنفيخ جانبي
كشافات أمامية
مقاعد قماش
تعليق خلفي بألياف صلبة
) ريش6(

المواصفات

• Vinyl seats
• Heavy duty suspension(11 layers)
• Front seat bench (3 passengers)

•

•
•
•
•
• جهاز فتح األقفال عن بعد

•
•
•
) ريش6( • تعليق خلفي بألياف صلبة
• Rear Suspension with Rigid Leaf Springs (6 Leafs) • Over fenders
Differential
locks
Heavy
duty
suspension
for
•
•
• نظام تعليق للخدمات الشاقة
winch (11 layers)
• Electric winch
) ريشة11( والونش
• Manual locks, windows and
• Vinyl seats
• نظام تعليق للخدمات الشاقة
outside view mirrors
• Heavy duty suspension(11 layers)
) ريشة11(
• Radio cassette with 2 speakers • Front seat bench (3 passengers)
• Steel wheels 7.50R16-8(E) 5.50F

•
•
• رفارف وتنفيخ جانبي
)• قفل دفرنس (هزاز
• ونش كهربائي
• راديو كاسيت مع سماعتين
7.50R16-8(E) 5.50F • جنوط حديد
)• مقاعد فينيل (جلد صناعي
) ركاب3( • مقعد أمامي بنش

outside view mirrors
Radio cassette with 2 speakers
Steel wheels 7.50R16-8(E) 5.50F
(remote control)
Wood dash
Bed Liner

ديلوكس بنزين

Deluxe Gasoline

• Spare wheel tire cover
• Fabric Seats

نظام تعليق للخدمات
) ريشة11( الشاقة
) ركاب3( مقعد أمامي بنش
 مشغل إم بي/ راديو وسي دي
 مدخل معلومات رقمية/ ثري
AUX  مدخل صوت خارجي/ USB
مقاعد قماش

•
•

ديلوكس جنوط ألومنيوم بنزين

أبواب ونوافذ ومرايا خارجية يدوية
راديو كاسيت مع سماعتين
7.50R16-8(E) 5.50F جنوط حديد
)مقاعد فينيل (جلد صناعي

Deluxe Aluminium wheels Gasoline

)(ريموت كنترول
فرش حماية للصندوق
غطاء للكفر االحتياطي

،  لتر4.0 ،1GR – FE محرك
، حصان228 ، سلندر6
م. كجم36.7 وعزم دوران
 سرعات5 ناقل حركة يدوي

•

•
• أبواب أوتوماتيكية (تحكم من
،باب السائق) ونوافذ كهربائية
ومرايا خارجية كهربائية
طبلون خشب

•
265/70R16C 7JJ • جنوط ألومنيوم
225/95R16 5.50F • جنوط حديد فضية
• بدون رفارف جانبية
128 ، سلندر6 ،لتر4.2 ،1HZ • محرك
م. كجم28.5 حصان وعزم دوران
 سرعات5 ناقل حركة يدوي
أبواب ونوافذ ومرايا خارجية يدوية

ديلوكس كفرات رملية بنزين
Deluxe Sand Tires Gasoline

•
•

Specifications, pictures and colors are subject to change and may differ from the actual vehicle,
please contact our sales associates for latest update

ً  فض. وقد تختلف صورتها عما تبدو عليه في الواقع،المواصفات واأللوان قابلة للتغيير
ال اتصل بموظفي المبيعات
لدينا من أجل آخر التحديثات

عادي ديزل

Standard Diesel
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