


The 40 Series built on years of 
technological advances.

40 Series
1960

The BJ featured a powerful 
engine used in trucks 4 times 
its size. 

BJ Series
1951

The 20 Series added driving 
comfort and style to the BJ’s 
all -terrain might.

20-30 Series
1955

The LC 55 had passenger 
comfort in mind with space for 
six.

55 Series
1967

The 60 Series marked the 
evolution from utility vehicle to 
passenger car.

60 Series
1980

The 80 Series was at the 
forefront of luxury and 
passenger car -like styling.

80 Series
1989

A prestige 4WD vehicle with 
improved driving dynamics.

100 Series
1998

200 Series
2007

The Land Cruiser 200 series 
introduced Crawl Control and 
Torsen LSD, delivering smooth 
and stable driving in all road 
conditions.

قصة إرث عريق
و تطور

A STORY OF INHERITANCE
AND EVOLUTION
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شق طريقك على الطرقات المعبدة و الوعرة كما يحلو لك
On-Road and Off, You Can Drive As You Wish.
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تصميم مھـيب يشع جمـاالً في المدينة
Sophisticated Styling That Shines In The City
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محرك ديزل تيربو
V6لتر3.3سعة

V6 3.3-liter turbo
Diesel Engine

محرك بنزين تيربو
V6لتر3.5سعة

V6 3.5-liter turbo
Gasoline Engine

ــواح الھيــكل المصنوعــة مــن الفــوالذ عالــي  يزيــد اإلطــار المــزود بأل
 الشــد واأللمنيــوم الصالبــة مــع تقليــل الــوزن لتحســين الثبــات علــى
ــادة ــدة مــع قي  الطــرق الوعــرة والقــوة فــي األداء علــى الطــرق المعب

مريحة.ش
A frame with optimally positioned high-tensile 
steel and aluminum body panels increases rigidity 
while reducing weight for improved off-road        
stability and stregth and stable on-road handling 
and ride comfrot. 

 يضيــف الدمــج بيــن نظــام التوجيــه الھيدروليكــي والكھربائــي تحكمــاً
ــن ــي يحس ــي كھربائ ــرك توجيھ ــق بمح ــام التعلي ــز نظ ــاً. يتمي  مثالي
 حساســية عجلــة القيــادة و المنــاورات أثنــاء القيــادة فــي الســرعة
 المنخفضــة. يســھم نظــام التعليــق األمامــي و الخلفــي بتوفيــر قيــادة
 عاليــة األداء علــى الطرقــات الوعــرة و إســتقرار و راحــة ركــوب ال

مثيل لھما على الطرقات المعبدة.س

The combination of the hydraulic and electric   
steering system achieves an optimal control. The 
steering system uses a proven hydraulic power 
steering system to ensure functional reliability and 
a steering actuator to achieve steering support, 
thus enhancing the steering feel and maneuverabil-
ity during low speed driving. The front and rear 
suspension system delivers high off-road perfor-
mance and on-road handling stability as well as 
riding comfort.

Steering System \ Suspension System
/المحرك التوجيھي    نظام التعليق

Strong Yet Light Weight Body
ھيكل قوي و خفيف الوزن في أن واحد

4WD Capability is Stronger Than Ever
قدرة الـدفع الربـاعـي أقـوى مـن أي وقـت مـضى

ناقل حركة أوتوماتيكي
بعشر سرعات

10-Speed automatic
transmission

Engine / Transmission
المحرك \ ناقل الحركة

 قيــادة مريحــة و ھادئــة يوفرھــا التــوازن العالــي مــا بيــن
إستھالك الوقود و أداء المحرك اإلستثنائي

Exceptional power performance makes for a 
seamless and pleasant driving experience, 
while achieving fuel economy.
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MULTI-TERRAIN SELECT WITH AUTO MODE

Multi-Terrain select is a revolutionary system that enables you to drive over all kinds of road surfaces. To addess the road surface and provide             
optimal traction, the system selects from five different modes, when the transfer range is in H4, and from four different modes when in L4. In                
addition, by selecting AUTO mode, the vehicle estimates the current driving surface based on information from various sensors and optimizes 
driving force and suspension control. The driver does not need to change the driving mode to get the best off-road performance.

 يعــد نظــام إختيــار نمــط التضاريــس المتعــددة نظامــآ ثوريــآ كونــه يتيــح لــك القيــادة علــى مجموعــة واســعة مــن أســطح الطرقــات. لكــي تتمكــن مــن التعامــل مــع أســطح الطرقــات. لكــي تتمكــن
 مــن التعامــل مــع أســطح الطرقــات المختلفــة و توفيــر نظــام الجــر األمثــل. يختــار النظــام مــن إحــدى الوضعيــات الخمــس للقيــادة الــذي يوفرھــا عندمــا يكــون ناقــل الحركــة علــى وضعيــة       و
توفرھــا مجموعــة لمعلومــات  تبعــآ  الطريــق  تقديــر طبيعــة ســطح  علــى  الســيارة  تعمــل  التلقائيــة،  الوضعيــة  اختيــار  عنــد  كذلــك،   . فــي وضعيــة       للقيــادة  4 وضعيــات   مــن 
ــى الطــرق ــى أقصــى حــد مــن أداء الســيارة عل ــادة لإلســتفادة إل ــة القي ــر وضعي ــى تغيي ــاج الســائق إل ــك، ال يحت ــق. و بذل ــادة و التحكــم بنظــام التعلي ــوة القي ــزز ق ــة فتع  المستشــعرات الفائق

الوعرة.ي

(AUTO)إختيار نمط التضاريس المتعددة مع الوضعية التلقائية

H4
L4

أحدث التقنيات ألداء قيادي إستثنائي
Advanced Technology For Exceptional Driving Performance
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مقصـورة تتسـم بـراحـة تـامـة و رحـابة إسـتثنائية
An Interior That’s Both Comfortable And Convenient

All seats can be flexibly arranged to suit the number of 
passengers onboard and the amount of luggage being 
carried.
 يمكــن ترتيــب جميــع مقاعــد الســيارة بمرونــة لتتســع لجميــع ركاب الســيارة و

لتحميل أمتعتھم

Seat Configuration ترتيب المقاعد
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Airbags and knee airbags for the driver and front-seat passenger, side 
airbags for the first and second rows, and curtain-shield airbags for all 
three rows support passenger safety in the event of a collision.

 زودت المركبــة بوســائد ھوائيــة و علــى مســتوى الركبــة لــكل مــن الســائق و الراكــب األمامــي و
ــي و أخــرى ســتائرية لصفــوف ــن و ركاب الصــف الثان ــركاب األماميي ــة لل ــة جانبي  وســائد ھوائي

المقاعد الثالث لضمان سالمة كافة الركاب في حال وقوع تصادم

Rear Air Conditioning نظام التكييف الھوائي الخلفي

SRS Airbags SRSالوسائد الھوائية

وظــائـف متقـدمـة و إحســاس برقـي الجـودة
Progression of Functionality and High-Quality Sense
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Crawl Control helps provide optimal throttle and brake control, maintaining a 
constant low speed to support safe, sure driving on sand, dirt, rock, snow, 
mud, steep grades, or other surfaces that require fine accelerator control. Five 
speeds are offered, with fully automatic throttle and brake control that helps 
you to concentrate on steering the vehicle.

 يتيــح لــك نظــام التحكــم بالزحــف التحكــم بدواســة الوقــود و الفرامــل و بالتالــي الحفــاظ علــى الســرعة
 المنخفضــة بثبــات لضمــان القيــادة األمنــة و القويــة علــى الرمــال و التــراب و الصخــور و الثلــوج و الوحــول
 و المنحــدرات أو األســطح األخــرى التــي تتطلــب منــك تحكمــآ دقيقــآ فــي دواســة الوقــود. و تتوفــر خمــس
 ســرعات مــع تحكــم تلقائــي تــام بالدواســة و الفرامــل مــا يســاعدك علــى التركيــز علــى توجيــه

 السيارة.ش

The newly developed E-KDSS detects road surface           
conditions, vehicle speed, and steering  operation, and 
automatically and independently locks or frees the front 
and rear stabilizers. The system performs detailed control 
according to the detected cornering and road surface              
conditions to achieve both off-road driving performance 
and ride comfort as well as on-road handling stability.

علــى الجديــد  اإللكترونــي  الديناميكــي  الحركــي  التعليــق  نظــام   يســاعدك 
ــآ و ــل تلقائي ــا، و يعم ــة و توجيھھ ــرعة المركب ــق و س ــطح الطري ــاف أس  إكتش
ــم ــة. يتحك ــتقرار الخلفي ــات اإلس ــر مثبت ــل أو تحري ــى قف  بشــكل منفصــل عل
 النظــام بشــكل مفصــل و بحســب طبيعــة المنعطفــات و أســطح الطريــق
 لتحقيــق أداء قيــادي ال مثيــل لــه علــى الطرقــات الوعــرة و لتوفيــر راحــة ركــوب

على الطرقات المعبدة.ش

The center display shows the front, rear, left and right of the vehicle, as 
well as also an image, featuring guidlines, of the view directly                  
underneath the vehicle, as if the floor were   transparent. In addition, a 
panoramic view will display an image of the vehicle from above.

ــى للســيارة ــة اليســرى و اليمن ــف و الجھ ــام و الخل ــن األم ــة م ــرض الشاشــة الوســطية الرؤي  تع
ــت الســيارة و كأن ــة المباشــرة تح ــن الرؤي ــات، ع ــن توجيھ ــى عــرض صــورة تتضم ــة إل  باإلضاف
ــيارة و كأن ــة للس ــة بانورامي ــرض رؤي ــة أيضــآ ع ــن للشاش ــا يمك ــفافة. كم ــيارة ش ــة الس  أرضي

السائق ينظر إليھا من األعلى.ش

In addition to the reat differential lock, there is a new front                     
differential lock. Even on rough roads, when one wheel is lifted off 
the ground, the system distributes driving force optimally to the 
grounded tire. This improves escape performance and provides 
excellent rough-road driving performance.

ــي ــرس تفاضل ــي الخلفــي بقفــل ت ــرس التفاضل ــل الت ــى قف ــة إل ــز الســيارة باإلضاف  تتمي
ــدة عــن ســطح ــة واح ــع عجل ــا ترتف ــس، عندم ــى أقســى التضاري ــى عل ــد. حت ــي جدي  أمام
 األرض، يقــوم ھــذا النظــام بتوزيــع قــوة الدفــع بشــكل مثالــي علــى العجلــة المؤرضــة. ممــا

يحسن من أداء تجاوز العقبات و يوفر أداء قيادي ممتاز على الطرق الوعرة.ش

نظام التعليق الحركي الديناميكي األلكتروني
Electronic Kinetic Dynamic Suspension System

Crawl Control نظـام التحكم بالـزحـف

Multi-Terrain Monitor شاشة عرض التضاريس المتعددة Front Differential Lock قفل الترس التفاضلي األمامي
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Apple CarPlay® Android Auto™

Bring along a familiar face. With Apple CarPlay®³ 
compatibility, you can use your compatible 
iPhone®⁴ with the audio multimedia system to get 
directions, make calls, send and receive             
messages, and listen to music. All while staying 
focused on your commute.

Stay connected on the road. By pairing your    
compatible  Android™¹³ phone with the audio 
multimedia system, Android Auto™ lets you 
access your Google Assistant,⁵ get real-time 
traffic alerts, make and receive phone calls, listen 
to your favorite soundtrack and more.⁵

كاربــالي أبــل  مــع  التوافــق  خــالل  مــن  مألوفــاً.  وجھــاً              أحضــر 
 يمكنــك اســتخدام جھــاز األيفــون المتوافــق مــع نظــام الصــوت
 والوســائط المتعــددة للحصــول علــى االتجاھــات وإجــراء المكالمــات
 وإرســال الرســائل واســتالمھا واالســتماع إلــى الموســيقى. كل ذلــك

مع التركيز على تنقالتك

 ابــق علــى اتصــال علــى الطريــق. مــن خــالل إقــران ھاتــف أندرويــد
 المتوافــق مــع نظــام الصــوت أندرويــد أوتــو والوســائط المتعــددة ،
ــوكل للحصــول ــى مســاعد ك ــو الوصــول إل ــد أوت ــك أندروي ــح ل  يتي
ــراء ــي ، وإج ــت الفعل ــي الوق ــرور ف ــة الم ــن حرك ــات ع ــى تنبيھ  عل
الموســيقى إلــى  واالســتماع  واســتالمھا،  ھاتفيــة   مكالمــات 

التصويرية المفضلة لديك والمزيد

Display Audio 12.3” JBL/DVD/AUX/Bluetooth

Amplify your drive. 
استمتع بتجربة الصوت.ا
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Arrive in Style
أن تصل وجھتك بأناقة
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Available in Black <202> and Super White <040> Colors متوفر ايضآ باللون األسود و األبيض سوبر


