
الوحدة: مم

ZVG10L-EHXEBV ZVG10L-EHXEBVZVG10L-EHXGBV ZVG10L-EHXGBVZVG10L-EHXNBV ZVG10L-EHXNBV

2ZR-FXE2ZR-FXE

1798

72/5200

142/3600

Fuel Injection

2ZR-FXE

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

1569

1581

161

1385

1850

4460

1825

1620

2640

1569

1581

161

1385

1850

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

*1: With 17-inch tires (aluminum wheels)  - *2: With 17-inch tires (steel wheels)

المواصفات

ا�بعاد والوزن
مم الطول الكلي  

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. 

مواد أغطية المقاعد

ا�بعاد

قماش

تيرا روزا تيرا روزا أسودأسودفروماج

الجلد المصّنع

السيارات المصورة والمواصفات الواردة تفاصيلها في هذا الكتالوج قد تختلف عن الموديالت والتجهيزات المتوّفرة في منطقتك. يرجى االستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توّفر الخصائص والتجهيزات. 

(1G3) معدني رمادي (1F7) معدني فضي لمعان بلوري لؤلؤي أبيض (070) أبيض متفّوق (040)

(3R3) معدني مايكا أحمر مايكا أسود (209) (1K3) معدني رمادي سيليستل

أسود / رمادي

أسود / فضي  أسود / أبيض

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

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

44601825 1825

16
20

1581*21569*1 2640

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

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

Black / Silver Black / White

Black / Grey



أنت على أتم اســتعداد لبداية جديدة. ولزيارة المزيد من ا�ماكن. ولمقابلة المزيد من ا�شخاص. هذه 
المركبة هي كل مــا تحتاجه  لتحقق مســتوى الرضــى وا�نجاز الذي تســعى إليه. أتعلم بــأن العالمة 
التجارية كــوروال، والتطور الذي شــهدته على مّر الســنين، نالــت حب الناس فــي جميع أنحــاء العالم. 
واليوم دخلــت مرحلة جديدة تماًمــا. فقد تحولت إلــى كوروال كــروس. المركبة التي تطــارد أحالمك. 

والتي سعيت بشدة للحصول عليها. والتي أصبحت اÅن، سهلة المرام.   

ارتق إلى مستويات أعلى

تحّلى بجرأة غير مسبوقة وأنت خلف المقود 
كن فخــوًرا. لقد اســتحقيت هــذه الفرصــة بجــدارة. فهــذا التصميم يجّســد 
نجاحك في سعيك. اصعد على متن المركبة وتنّعم بموجة جديدة من القوة، 

وهي الشعور بالملكية.



مقصورة فسيحة لركوب مريح وهانئ
توفر المقصــورة الفســيحة راحة ركوب وبــال لجميع الــركاب فتتدفق 
ا�حاديث بســهولة مما يجعل الرحلة ممتعة أكثر. وتمنح كل شــخص 

حرية إضافية ليقوم بما يريده أثناء الرحلة. 

مقصورة فسيحة لركوب مريح وهانئ
توفر المقصــورة الفســيحة راحة ركوب وبــال لجميع الــركاب فتتدفق 
ا�حاديث بســهولة مما يجعل الرحلة ممتعة أكثر. وتمنح كل شــخص 

حرية إضافية ليقوم بما يريده أثناء الرحلة. 

المزايا الداخلية

تمنحك شاشــة العرض الملونة TFT عالية الدقة ذات 7 بوصات وصول دائم وســهل إلــى بياناتك فيما 
تضفي ا�نارة المتميزة في المقصورة مستويات جديدة من الرفاهية والتقّدم.

نظام التكييف

يحتويهــا  التــي  الخلفيــة  التبريــد  فتحــات  تضمــن 
الكونســول الوســطي تدفق الهواء بشــكل مثالي 
ليؤمــن أرقــى مســتويات الراحــة لــركاب المقاعــد 

الخلفية. 

مقصورة داخلية رحبة
وحّيز أمتعة فسيح

توّفر المقصورة مساحة رحبة تضمن سهولة تحّرك 
وراحــة جميع راكبــي الســيارة مما يجعــل الرحالت 
الطويلة بأكملها سعيدة. كما يمنحك حّيز ا�متعة 
ذات السعة العالية مســاحة إضافية لتخزين جميع 
ا�متعة. وأفضل ما في ا�مر، ســهولة الوصول إليه 

وتحميله وتفريغه.



فرصة لتوّسع آفاقك
تطّلع نحو ا�فضل. واغتنم الفرصة اليوم. حيث تــزودك مركبة بهذه المواصفة 
الفريدة بمقــدار كاٍف مــن الثقــة تحّثك على اكتشــاف وجهــات جديــدة وزيارة 

أماكن لم تراها من قبل.  

انعم با�مان واستمتع برحلتك
توفر باقة من مميزات الســالمة المتقدمة راحة بال ال مثيل لها أثناء الرحالت الطويلة والقصيرة على حد سواء. 

فالقيادة الخالية من التوتر تريح بال جميع ركاب السيارة وتضمن لك رحلة هانئة وسعيدة. 

النظام الهجين
والنظــام  الفعاليــة  شــديد  المحــّرك  يمنحــك 
الهجيــن عالــي ا�داء والمدمــج قدرات تســارع 
ديناميكية وكفاءة رائعة في استهالك الوقود 

لقيادة استثنائية. 

 2ZR-FE محّرك
يمنحك المحّرك سعة 1.8 ليتر المزود بتقنية توقيت 
أداء   (VVT-i) المــزدوج المتغيــر الذكي  الصمامات 
قيادي رياضــي رائع وكفاءة ممتازة في اســتهالك 
الوقــود.  فضــًلا عــن مســتويات التســارع الخطي 

الممتازة التي يوّفرها هذا المحّرك عند ا�قالع. 

2ZR-FXE محّرك
مصمم خصيًصا وحصرًيا للنظام الهجين، المحّرك 
ســعة 1.8 ليتر الذي يعمل بتقنية توقيت الصمامات 
دورة  وبنظــام   (VVT-i) المــزدوج  الذكــي  المتغّيــر 
"أتيكســون" ليحقــق نتائــج ملحوظــة فيمــا يتعلق 
فــي  الوقــود  اســتهالك  فــي  باالقتصــاد 

تصميم مدمج وخفيف الوزن. 

 Toyota Safety  SenseTM تتبنى سيارات كوروال كروس ميزات السالمة النشطة والمعروفة باسم
لتوفير دعم متعدد ا�وجه يضمن سالمة وأمن كل المتواجدين في السيارة.

       نظام ا	مان قبل التصادم 
يرصد هذا النظــام المركبات والمشــاة (أثنــاء النهار والليــل) وراكبي الدراجــات (أثناء النهــار) الموجوديــن في ا�مام 
بواســطة مستشــعرات الرادار ذي الموجــات المللمترية والكاميــرا أحادية العينيــة. عندما يرصد هــذا النظام احتمال 
حدوث تصادم مــع أحــد ا�جســام ا�مامية فهو يقــوم بتنبيــه الســائق للتصرف بســرعة ويفعــل مــؤازرة الفرامل 
لمســاعدة الســائق على تجنب التصادم.  وفي حال كام احتمال وقوع تصادم قوي للغاية، فيقــوم النظام بتفعيل 

الفرامل تلقائًيا ما قبل التصادم للمساعدة على تجنب حدوث تصادم أو تخفيف قوة الصدمة.

(DRCC) مثبت السرعة الراداري الديناميكي       
يقوم مثبت الســرعة الــراداري الديناميكي برصد المركبات أمام الســيارة باســتخدام رادار الموجــات الملليمترية 

والكاميرا ا�حادية كما يساعد في المحافظة على مسافة آمنة مع المركبة التي في ا�مام. 

       نظام التنبيه عند مغادرة المسار 
(الحارة)

يقوم نظــام التنبيــه بتحذير الســائق بإصــدار صافرة 
وضوء تحذيري حالمــا تبدأ المركبــة بالخروج عن خط 
المسار دون اســتخدام الســائق �شــارات االنعطاف.  
يمكن للنظام أيًضا تنشيط مساعد التوجيه لتصحيح 

إدخاالت التوجيه ومنع المركبة من مغادرة مسارها.

       الشعاع العالي ا	توماتيكي
يرصد أضواء المركبات التي في ا�مام ويعمل تلقائًيا على ضبط المصابيح ا�مامية الرئيسية على الشعاع العالي 

أو الشعاع المنخفض.

منّبه إنذار التداخل مع حركة مرور خلفية
يرصد المنّبه إنذار التداخل مــع حركة مرور خلفية 
(RCTA) المركبــات المقتربــة فــي المناطــق التــي 
تكون هناك صعوبة في رؤيتها خلف المركبة عند 

الرجوع للخلف. 

SRS كياس الهوائية	ا
مــع  المســتخدمة  التكميليــة  ا�نظمــة  تتضمــن 
أحزمة المقاعد أكيــاس هوائية للســائق وللراكب 
ا�مامي وكيس هوائي للركبتين للسائق وأكياس 

هوائية جانبية وأكياس الدرع الستائري. 

الشعاع
العالي

الشعاع
المنخفض

محّرك


