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ابدأ رحلة أسطورية مع 
األسطوري بأصالته 

A legendary journey begins 
with the first sight



لتأكيد حضورك على كّل صعيد

Ensure your presence in 
every sense

واألكثر  الرباعي  الدفع  سيارات  قمة  على  المتربع   ٧٠ الندكروزر 
كوكبة  إلى  تنضم  كي  الحضور،  بهيبة  يميزك  بينها  شهرة 
يعرفون  الذين  المغامرة  وعشاق  والمستكشفين  الباحثين 
قيمة السيطرة في مختلف التضاريس وتحت أقسى الظروف، 

مع معرفتهم بقيمة األناقة والجمال حين يحّطون الرحال.

The Land Cruiser LC70 is the King of all 4x4’s. Now 
you too can join the ranks of researchers, explorers 
and adventure-enthusiasts 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.



راحة ورحابة واعتمادية

Spacious, comfortable 
and reliable

تحّكم  لوحة  ووجود  والرحابة  بالراحة  المقصورة  تتسم 
القابلة  بمقاعدها  تمامًا  مالئمة  تبدو  أنها  كما  جدًا،  واضحة 
إليها،  الوصول  يسهل  التي  التخزين  وأماكن  والتعديل،  للطي 
مقصورة  للتعديل.  القابل  المقود  مثل  العملية  وتجهيزاتها 
تبعث على األمان واالطمئنان بفضل جودة صناعتها األسطورية 
الجبال  عبر  تنقلك  التي  المتطّورة  وتقنياتها  واعتماديتها 

والصحارى في أي وقت.

The interior is spacious and comfortably appointed – 
with 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.

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

المواصفات الفعلية قد تختلف وفقًا للموديل المتوفر



لقهر جميع الطرق
Conquer any terrain
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Dual-speed part-time 4WD gives the perfect choice for any 
terrain: H2 for city streets, H4 for slippery roads and L4 for 
maximum towing capacity

Hardtop vehicle Rear Camera

Extra tank from Hardtop vehicle

Front Winch

Rear lamp spoiler

Wide space for cargo, high and tough sides that protect your 
load

Tie-down cargo hooks to keep the load in place 

Tire inflator

The tilt-adjustable, telescoping steering wheel allows finer 
adjustment to maximize driving comfort 
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يساهم ناقل الدفع الرباعي المؤقت ذو السرعتين في منحك االختيار 
المدينة  شوارع  في  للقيادة   H2 حيث  الطريق،  لتضاريس  المناسب 
المعبدة، وH4 للقيادة على الطرق الوعرة والزلقة، وL4 ألقصى درجات 

السحب 

كاميرا خلفية للسيارات المصندقة 

خزان إضافي للسيارات المصندقة  

ونش أمامي

مصباح خلفي

مساحة عريضة للتحميل وحواف مرتفعة وصلبة للحاوية توفر حماية 
تامة لما بداخلها

أقفال جانبية قوية لتثبيت وسالمة الحمولة

منفاخ إطارات

مقود السيارة قابل للتعديل كي يسمح بأفضل تعديل و يزيد من راحة 
القيادة 

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

المواصفات الفعلية قد تختلف وفقًا للموديل المتوفر



على  منعشة،  مكيفة  أجواء  في  للتعديل،  قابل  آلي  بمقود 
قيادة  لوحة  خلف  متطور،  صوتي  بنظام  صافية  موسيقى 
تويوتا  تكنولوجيا  إلى  وباطمئنان  وأنيقة،  واضحة  مركزية 

المتقدمة.. توّغل دون التفات، لتأدية جميع مهامك.

With adjustable steering wheel, refreshing air-
conditioning, 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.

لعيش متعة القيادة

Experience the pleasure of driving

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

المواصفات الفعلية قد تختلف وفقًا للموديل المتوفر



4.0 Liters Gasoline with VVT-i and 
4.2 Liter OHC Diesel engine

سعة المحرك 4,٠ لتر بنزين بنظام VVT-i أو 
DOHC 4,2 لتر ديزل، بنظام

تعطي  لألمان،  عالية  معايير  مع  القوة  فيها  تتناغم  بتقنية 
ويهبط  يصعد  الصحارى،  يجتاز  المدن،  خارج  و  داخل  االستقرار 
المنحدرات دون عناء.. بنظام تعليق يوفر ثباتًا على جميع أنواع 
السيطرة..  في  متناهية  ال  آفاق  إلى  الندكروزر  ينقلك  الطرقات، 
الرباعي  والدفع   VVT-i بنظام  المميز  الجبار  المحرك  ومع 
المؤقت، وناقل الحركة ذو الخمس سرعات، هى بعض االسباب 
الدفع  سيارات  قمة  على  الصحراء  قاهر  تتربع  تجعلها  التى 

الرباعي.

The LC70 boasts of highest safety standards and 
advanced technology 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. Four-wheel-drive 
and five-speed transmission are just some reasons 
why the LC70 is at the forefront.

على قمة سيارات الدفع الرباعي 
At the forefront of 4x4’s

سعة المحرك 4,٠ لتر بنزين بنظام VVT-i أو 4,2 لتر ديزل، 
OHC بنظام

4.0 Liters Gasoline with VVT-i

and 4.2 Liter OHC Diesel engine
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إلنجاز أقسى المهام
Tough tasks made easy
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The rugged frame is a solid foundation for responsive handling and 
incomparable functionality. The suspension is optimized for both 
comfort and load-carrying capacity

Ample ground clearance and climbing capability suitable for rough 
terrains

Leaf-spring rear suspension increases reliability, Its balance against 
the front suspension ensures comfort plus support for the heaviest 
loads

Rear Differential lock enhances 4WD off-road by automatically 
limiting the torque differential between a wheel that is stuck and the 
opposite wheel, to increase traction

1

2

3

4

ال  التي  والوظائف  التحكم  الستجابة  المتين  األساس  هو  الصلب  الهيكل 
تضاهى، مع نظام التعليق األمثل للراحة والقدرة على حمل األشياء الثقيلة

المرتفعات يمكنها من السير  علو السيارة عن األرض وقدرتها على صعود 
على الطرق الوعرة

تعليق خلفي مع نوابض صفائحية صلبة ترفع مستوى االعتمادية، متوازن 
مع نظام التعليق األمامي، ليؤمن الراحة للركاب باإلضافة إلى تحمل أثقل 

الحموالت

قفل الدفرنس الخلفي يحسن من كفاءة الدفع الرباعي على الطرق الوعرة 
بالسيطرة اآللية على عزم التروس ما بين العجلة العالقة والعجلة المقابلة 

لها لزيادة قوة الجر



لمعايير سالمة متقدمة 
Highest safety standards

الجودة،  معايير  أعلى  على  الحفاظ  تفرض  التفوق  عراقة  ألن 
وبمبتكرات  المتطورة،  العالمية  السالمة  بأنظمة  الندكروزر  زّود 
متطلبات  لتلبية  والنشطة،  الكامنة  السالمة  ألنظمة  تويوتا 

القيادة تحت أقسى الظروف وعلى جميع الطرقات.

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.
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The SRS (Supplemental Restraint System) driver airbag and SRS 
front passenger airbag help to reduce injury to front seat occupants 
in a frontal collision

Driver’s and front passenger’s seats are equipped with three-point 
Emergency Locking Retractor seat belts for optimum safety

Side impact beams reduce the likelihood of side impacts intruding 
through the doors 

Good visibility in all directions makes it easy to check what is going 
on and minimizes fatigue on long trips 

Front crumple zone absorbs the force of head-on collisions, 
protecting driver and passengers by distributing the impact-energy 
throughout the frame 

الوسادات الهوائية بنظام SRS للسائق والراكب األمامي تساعد في تقليل 
إصابات شاغلي المقاعد األمامية عند التصادم األمامي

لتأمين المزيد من السالمة زودت مقاعد السائق والركاب بأحزمة أمان من 
طراز النقاط الثالث بمشد ومخفف القوة 

أعمدة مقاومة في األبواب الجانبية لحمايتها في حال حدوث صدام جانبي 

رؤية واضحة من جميع الجوانب لراحة السائق وسالمته مع تخفيف التعب 
أثناء القيادة في الرحالت الطويلة 

السائق  وحماية  األمامية  الصدمات  المتصاص  صممت  المقصورة  دعامات 
والركاب بتوزيع طاقة االصطدام على كل هيكل السيارة

The actual feature may differ from the picture 
depending on the available model
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إنه لشعور جميل أن تكون ضمن كوكبة المغامرين المميزين، 
من مصوري ناشيونال جيوغرافيك، إلى الباحثين المستكشفين 
الصحارى،  قهر  هواة  إلى  التضاريس،  المختلفة  أرضنا  لمجاهل 
وهواة التنقل في المدينة برفعة، وأن تقود السيارة التي يرتبط 
باسمها تاريخ الدفع الرباعي، مستمتعًا بابتكارات 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.

انضّم إلى كوكبة المستكشفين

Join a league of stars

This catalogue is for presentation purposes only. The included 
information, pictures and illustrations in this catalogue to be deemed 
as general guidance to assist the buyer for the purpose of implying an 
initial assumption with regard the offered product and its specifications 
only, which might not apply completely on a certain category. This 
catalogue must not be misconstrued as part of the purchasing contract 
or an offer for sale or as a guarantee for the completion, accuracy of the 
product information, its specifications and its suitability for any special 
requirements or an alternative for the independent technical consultancy 
whereas, the buyer must make sure of the suitability of the product to 
his requirements.   This catalogue is printed in two languages; Arabic 
and English in which it might not necessarily match altogether hence, 
in case of discrepancy in between them you shall revert to the sales 
representative for more accurate information and clarifications with regard 
the suitability of the product and your needs or requirements before taking 
the purchase decision.    

Therefore the Company discharges itself from any claims of any type 
based upon any reason resulting from the usage or dependence upon 
the mentioned information in this catalogue. In any case, the Company 
hereby reserves its right to alter and adjust in any time and without a 
previous notice; the products, information and specifications mentioned 
in this catalogue according to its availability and in light of any alterations 
or amendments implemented by the Manufacturing Company or for any 
reasons. 

For more details and information with regard the specifications of a certain 
category kindly contact the Sales Division within the showroom

تــم إعــداد هــذا الكتالــوج بمــا يشــمله مــن معلومــات ورســوم لغــرض مســاعدة 
ــي  ــه والت ــروض ومواصفات ــج المع ــن المنت ــي ع ــور مبدئ ــاء تص ــي إعط ــتري ف المش
قــد ال تنطبــق بالكامــل علــى فئــة بعينهــا، وال يعــد هــذا الكتالــوج جــزءا مــن عقــد 
الشــراء أو عرضــا للبيــع أو ضمانــا إلكتمــال معلومات المنتــج ومواصفاتــه أو مالئمته 
أليــة غايــات خاصــة أو بديــال عــن االستشــارة الفنيــة المســتقلة. ونظــرا لطباعــة هــذا 
الكتالــوج باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة والتــي قــد ال تتطابــق بالضــرورة لســبب 
ــل  ــى ممث ــوع ال ــا الرج ــالف بينهم ــود اخت ــد وج ــك عن ــن علي ــه يتعي ــذا فان ــر، ل أو آلخ

ــق. ــار والتدقي ــات لالستفس المبيع

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فــإن الشــركة تخلــي مســؤوليتها تجــاه أيــة مطالبــة مــن أي 
نــوع كانــت وألي ســبب ناجــم عــن  إســتخدام أو اإلعتمــاد علــى المعلومــات الــواردة 
ــات أو  ــل المنتج ــي تعدي ــا ف ــركة بحقه ــظ الش ــوال، تحتف ــع األح ــي جمي ــه. وف في
المعلومــات والمواصفــات الــواردة فــي هــذا الكتالــوج فــي أي وقــت ودون إشــعار 
ــا  ــي تجريه ــالت الت ــرات والتعدي ــى التغيي ــاء عل ــا أو بن ــى توفره ــادًا عل ــبق اعتم مس

الشــركة لســبب أو آلخــر. 

ولمزيــد مــن االرشــادات والتفاصيــل المتعلقــة بمواصفــات فئــة بعينهــا يرجــى 
ــرض. ــة الع ــي صال ــات ف ــم المبيع ــع قس ــل م التواص




