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TOYOTA LAND CRUISER 200

العربة تويوتا
الندكروزر



SPECIFICATIONS
TOYOTA

LAND CRUISER 200

TOYOTA Land Cruiser 200 Series VXR
2018 - GCC specifications

Petrol
V8

381@5600rpm
5,7 Litre

Standard OEM (to be upgraded)
6 speed automatic

4x4
7 seats (2 front seats, middle bench, rear bench)

OEM paint - white
OEM trim and seating

3987 Kg
2584 Kg

1403
284 cm
495 cm
198 cm
188 cm

210
NA

2+3+2
1
2
4

Standard

ECT,AI, full-time 4WD
 with high-low ratio selection, 

NA
NA

18” alloy wheels fitted w 285/60 R18
steel belted radial ply tyres.

 
Armored to Level A9/B7 Against 7.62x39,

5.56x45, 7.62x51, M193, & M80 Ball

GENERAL
Basic Vehicle 
Configuration 
Fuel System
Engine Type
Engine Power
Engine Capacity
Rims
Transmission
Type of drive
Seats
Finish - exterior
Finish - interior
Gross Vehicle Weight 
Curb Weight 
Payload 
Wheel Base 
Length 
Width 
Height 
Ground Clearance 
Max Speed on roads 
Crew and Passenger
Suspension Front 
Suspension Rear 
Number of Driven Wheels
Power Steering 

TRANSMISSION AXLES & WHEELS
Transmission Make And Model 
Transmission Selection

Transfer Case Make And Model 
Transfer Case Selection
Front Axle 
Rear Axle 
Wheels

HULL
Configuration

STANDARD EQUIPMENT
200l Protected Fuel Tank 
Escape Hatch 
Provision for BAE ROW 
Safari Roof
Cruise Control
HD Air Conditioning System 
ABS Brakes

ACCESSORIES
GPS System 
Auxiliary Alternator for ancillaries 
First Aid Kit 

Hydraulic Jack And Vehicle Tools 
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عام
 العربة األساسية

 التشكيل 
 نظام الوقود 

 نوع المحرك
 قدرة المحرك
 سعة المحرك

 الجنوط
 نقل الحركة 

 نوع الدفع
 المقاعد

 التشطيب الخارجي 
 التشطيب الداخلي

 وزن العربة اإلجمالي 
 وزن العربة الفارغ

 الحمولة
 قاعدة العجالت 

 الطول
 العرض

 االرتفاع
 الخلوص األرضي

 السرعة القصوى على الطريق
 الطاقم والركاب 

 تعليق أمامي
 تعليق خلفي

 عدد العجالت المدارة
 مقود مؤازر آليًا

ناقل الحركة والمحاور والعجالت
 صانع ناقل الحركة والموديل 

 اختيار نقل الحركة 

 صانع علبة الدبل والموديل 
 اختيار علبة الدبل 

 محور أمامي
 محور خلفي

 العجالت

الهيكل
 التشكيل

المعدات المعيارية
 خزان وقود محمي ٢٠٠١

 فتحة نجاة. 
 توفير األسلحة البريطانية بعيدة المدى.

 سقف سفاري.
 تحكم تجوالي. 

نظام تكييف عالي الشدة.
فرامل مانعة لالنزالق.

الملحقات
 نظام (جي بي اس).

 مولد تيار مناوب دينمو مساعد للمعدات التابعة.
 طقم إسعافات أولية.

 رافعة هيدروليكية وأدوات للعربة.

العربة تويوتا الندكروزر ٢٠٠ سلسلة (في اكس آر)
٢٠١٨ – مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.
بنزين
(V٨) في ٨
٣٨١ بمعدل ٥٦٠٠ دورة في الدقيقة.
٥٫٧ لتر.
تصنيع أصلي معياري (يتم تحديثه)
٦ سرعات أتوماتيكية.
(٤x٤) دفع رباعي
٧ مقاعد (٢ مقاعد أمامية، كنبة في الوسط وأخرى خلفية).
طالء المصنع األصلي – أبيض.
الجنط والمقاعد تصنيع أصلي.
٣٩٨٧ كجم.

٢٥٨٤ كجم.  
١٤٠٣ كجم
٢٨٤ سم.
٤٩٥ سم.
١٩٨ سم.
١٨٨ سم.
٢١٠
غير مطبق
٢+ ٣+ ٢

 ١
٢
٤
معياري.

دفع رباعي كامل ECTAL مع اختيار معدل عالي-واطي.

غير نطبق
غير نطبق

عجالت معدنية ١٨ بوصة مزودة بكفرات ذات طبقة دائرية فوالذية 
مقاس ٦٠/٢٨٥ 

 ٣٩، ٥٫٥٦ x مصفح إلى المستوى أيه ٩/بي ٧ ضد القذائف عيار ٧٫٦٢
x ٤٥، ٧٫٦٢ x ٥١، ام ١٩٣ ، ام ٨٠ .


