
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không báo trước. Hình ảnh xe và một số đặc tính kỹ thuật có thể hơi khác so với thực tế.
Toyota Motor Vietnam reserves the right to alter any details of speci�cations and equipment without prior notice. Vehicles pictured and speci�cations detailed in this lea�et may vary from the actual ones.

HOÀN TOÀN MỚI

4x4 2.8 Diesel AT
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LED dạng bóng chiếu/LED Projector
LED dạng bóng chiếu/LED Projector

LED

(ALS)

Mạ crôm/Chrome plating 

Mạ crôm/Chrome plating 

Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio swich, MID, hands-free phone
Chỉnh tay 4 hướng, khóa cơ/ Manual tilt & telescopic, manual lock Chỉnh tay 4 hướng, khóa điện/ Manual tilt & telescopic, electric lock

Gập lưng ghế 60:40 1 chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining  
Ngã lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble space up

Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler

DVD

Có (            )

Chỉnh tay, 2 giàn lạnh/Manual, dual cooler

silvermạ bạc

 Halogen dạng bóng chiếu/Halogen Projector
 Halogen dạng bóng chiếu/Halogen Projector

Có & đèn chào mừng/ With & welcome lamp

7.49
9.05
6.57

7.2
8.7
6.2

Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc

175

Hộp số tay 6 cấp/6 MT

170 160

15.610.2
2694

1995 1980

4x2 2.7  Gas AT 4x2 2.4  Diesel AT 4x2 2.4  Diesel MT

1GD-FTV, DOHC, 4 xy lanh, thẳng hàng

Optitron Analog



Gài cầu điện - Khóa vi sai sau
Vận hành mạnh mẽ mà vẫn tiện nghi và 
dễ sử dụng. Tính năng khóa vi sai cầu 
sau giúp chinh phục với những địa hình 
khó khăn.

Không gian nội thất hoàn toàn mới với vẻ sang trọng, 
mạnh mẽ và tinh tế. Thiết kế mới với bảng táp lô 
cứng cáp, nội thất bọc da, ốp gỗ, mạ bạc, mạ crom tỉ 
mỉ đến từng chi tiết nhỏ, để chủ sở hữu cảm nhận 
được sự thoải mái và sang trọng tối ưu.

Khung xe GOA
Khung xe có cấu trúc các vùng co rụm 
phía trước và sau, cùng các thanh tăng 
cứng bên sườn xe. 

Hệ thống khởi hành
ngang dốc HAC
Khi người lái chuyển từ chân ga sang 
chân phanh để khởi hành ngang dốc, 
hệ thống HAC sẽ giúp chiếc xe không bị 
trôi dốc và dễ dàng khởi hành hơn.

Hệ thống hỗ trợ
xuống dốc DAC
Hỗ trợ trong các tình huống xuống dốc, 
đặc biệt trong các địa hình khó.

Tín hiệu nháy đèn khẩn cấp
khi phanh gấp EBS
Đèn cảnh báo nguy hiểm tự động nháy 
sáng khi phanh gấp, giúp cảnh báo các 
xe phía sau.

Mỗi khi FORTUNER lướt qua là một lần cuốn 
theo những ánh nhìn ngưỡng mộ với dáng vẻ 
mạnh mẽ nhưng vẫn đậm chất hào hoa.

MÀU XE

TRẮNG 070 NÂU 4W9

Màn hình DVD cảm ứng 

Hệ thống âm thanh 6 loa

Cụm đèn trước LED

Cụm đèn sau LED

Mâm xe R18 Cửa sau điều khiển điện

BẠC 1D6ĐEN 218

XÁM 1G3


