


Meet the New SUV Legend

Introducing the fourth-generation Toyota RAV4- the result of a revolutionary new 

design concept, an SUV they attains a level of refinement never seen before, In a major 

evolution of its pioneering crossover performance, the new RAV4 takes on a stylish new 

personality, radiant with urban beauty and confident power, and defines the new SUV 

legend of the future.

نقدم لكم اجليل الرابع من سيارة تويوتا راف4. نتاًجا ملفهوم جذري جديد كلًيا يف التصميم لسيارة 
رياضية متعددة االستخدامات بلغت مستوًى غري مسبوق من التحسني والتفّنن، وتطور كبري بأدائها 

الرائد كسيارة كروس أوفر رائدة، لتزهو بطلعتها البهية يف شخصية جديدة أنيقة راقية مفعمة 
بجمال سيارة املدينة وقوة وثقة سيارة الدفع الرباعي، وتستحق تعريفها كأعجوبة جديدة يف عامل 

السيارات الرياضية املتعددة االستخدامات املستقبلية.

إليكم األعجوبة اجلديدة لسيارات 
الدفع الرباعي
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Bold, stylish design and a uniquely commanding presence 
distinguish RAV4 from any SUV the world has seen.

تصميم جريء وأنيق، وحضور طاغ فريد من نوعه، كّلها صفات متيز راف4 عن 
أي سيارة رياضية متعددة االستخدامات شهدها العامل. 
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The ultimate refinement of RAV4 design has a dynamic 
beauty that shines in any setting.

يتميز تصميم راف4 احلديث املبدع بجمال ديناميكي يتألق يف أي زمان ومكان
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Discover the Unparalleled 
Craftsmanship

اكتشف احلرفية العالية 
التي ال تضاهى

When you first enter this realm of unparalleled craftsmanship, you’re almost certain to feel your heart beat faster. 

Featuring a blog and powerful new instrument panel design executed with a lighthearted touch, the new RAV4 

delivers a level of driving pleasure like nothing you’ve experienced before. Meticulously crafted in every detail, it fills you 

with a new sense of joy and excitement every time you drive.

عامل فريد من نوعه من روعة الصنعة واإلتقان يجعل نبضات قلبك تتسارع من الدهشة واإلعجاب عند دخولك إليه ألول مرة. فمع 
تصميم لوحة أجهزة القيادة اجلديد القوي، والذي مت تصنيعه بلمسات حقيقية من املرح، ومع االهتمام بأدق التفاصيل يف مقصورتها 

الرائعة،  تقدم راف4 لك مستويات غري مسبوقة من متعة القيادة مل تعرفها من قبل، وسوف يغمرك إحساس جديد من اإلثارة 
والبهجة كلما قمت بقيادتها.
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The sporty and open appeal of RAV4’s interior invites you to enjoy 
an unprecedented motoring experience.

جاذبية مقصورة راف4 الرياضية ورحابتها ترحب بك لالستمتاع بتجربة قيادة مل 
تعهدها من قبل
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Meticulous attention to comfort and ease of use are evident 
throughout the spacious, high-quality cabin.

مقصورة رحبة ذات نوعية عالية راقية جتّسد بكل وضوح االهتمام الشديد بتفاصيل 
الراحة وسهولة االستخدام 
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Advanced new RAV4 features and fires and functions will thrill you 
like you’ve never been thrilled before.

تقدم راف4 اجلديدة املتطورة ميزات ووظائف متطورة ستثري مشاعر الفرح لديك كما مل 
تعهد ذلك من قبل

Storage Capacity
1  Door pockets 2  Center console tray 3  Front 
passenger-side open tray 4  Glove box 5  Center 
console box with slide mechanism (Standard on AT) 
6  Rear-seat armrest cup holders.

سعة التخزين
3 صينية مفتوحة جلهة  2 صينية كونسول وسطى  1 جيوب أبواب

5 صندوق كونسول وسطي مع  4 صندوق قفازات  الراكب األمامي 
آلية حتريك انزالقية )جتهيز قياسي مع ناقل احلركة اآليل(

1

4

2

5

3

6

Audio System
7-inch TFT display AVN system features external USB 
and audio mini-jack compatibility, together with 
Bluetooth®* connectivity.(TFT display AVN system 
is optional) *Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.

Air Conditioning 
Intuitively easy to operate, the automatic air 
conditioner features left and right independent 
temperature control, creating a comfortable cabin 
environment.

Steering Wheel Switches 
Audio switches are installed in a cross- type key pad 
arrangement on the steering wheel, providing you 
with intuitive, easy-to-understand operations.

النظام الصوتي
شاشــة مــن صفــاح الرتانزســتور الرقيقــة 
شــبكة  نظــام  بوصــات،   7 مقــاس   TFT
صــوت وفيديــو AVN بخاصيــة التوافــق مــع 
مقبــس مينــي USB وللصــوت، مــع اتصــال 
عالمــة  *بلوتــوث  اختيــاري(   AVN ونظــام   TFT )شاشــة  بلوتــوث* 

جتاريــة مســجلة لشــركة بلوتــوث SIG إنــك.

تكييف الهواء
مكيــف هــواء ســهل التشــغيل آيل يتميــز 
بتحّكــم مســتقل بدرجــات احلــرارة جلهــة 
اليمــن واليســار يقــدم لــك أقصــى راحــة 

املقصــورة يف 

أزرار حتّكم على املقود
مفاتيــح  بلوحــة  املقــود  علــى  ثبيتهــا  مت 
التشــغيل  ســهلة  متعامــدة  بطريقــة 

مــل لتعا ا و
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Luggage Room Equipment
1  Tonneau cover 
2  Pip net (Optional) 
3  Underfloor storage box

You can create more space for luggage by 
folding down both the rear seats.

إمكانية زيادة مساحة حتميل األمتعة من خالل طي 
املقاعد اخللفية

Large items can be loaded efficiently with 
seating available for three occupants.

إمكانية حتميل أغراض كبرية احلجم مع إتاحة متسع 
جللوس ثالثة ركاب Generous seating space is provided for all 

onboard to travel in comfort.

مساحة رحبة جللوس جميع الركاب للسفر بكل راحة

1

2

3 جتهيزات حّيز األمتعة
1 غطاء صندوق األمتعة

2 شبكة )اختياري(

3 حيز تخزين حتت األرضية 
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With its advanced features and powerful engine,
RAV4 offers consistently enjoyable and stable driving,
along with all-round practicality unique to its compact size

مع ميزاتها املتطورة وحمركها القوي، تقدم راف4 لكم دائًما قيادة ممتعة 
ومستقرة، باإلضافة إىل اخلصائص العملية الشاملة والفريدة من نوعها 

بالنسبة إىل حجمها الصغري.

SPORT Mode with Dynamic Torque Control 4WD
SPORT Mode with Dynamic Torque Control 4WD keeps the vehicle accurately on track without incurring oversteer or 
understeer due to  the driver’s steering inputs while cornering. The system instantaneously adjusts front/rear wheel 
torque distribution based on analysis of sensor inputs on steering angle, yaw rate and other parameters, helping to 
insure a drive that is in line with your intentions. Turning on the SPORT Mode switch in the D range activates D-range 
Sport Control. This switches the shift control to a sportier setting. And by using High response Upshift Control and 
Sport Al-shift control, you can enjoy a dynamic and exciting driving feel on winding roads. In addition, turning on 
the 4WD LOCK Mode switch*2  maximizes rear wheel torque, making it easier to escape from deep mud or sand.

وضعية القيادة الرياضية مع التحّكم الديناميكي بعزم دوران الدفع الرباعي
تبقــي وضعيــة القيــادة الرياضيــة مــع التحّكــم الديناميكــي بعــزم دوران الدفــع الرباعــي، الســيارة يف مســارها الصحيــح بدقــة 
ــوم  ــاف. يق ــاء االنعط ــيارة أثن ــه الس ــائق بتوجي ــام الس ــة قي ــص نتيج ــود أو ناق ــد للمق ــه زائ ــام بتوجي ــاة القي ــة إىل معان دون احلاج
النظــام فــوًرا بضبــط توزيــع عــزم الــدوران علــى العجــالت األماميــة واخللفيــة بنــاء علــى حتليــل معطيــات املستشــعرات اخلاصــة 
بزاويــة توجيــه املقــود ومعــّدل االنحــراف وغريهــا مــن املعطيــات، ممــا يســاعد علــى ضمــان مطابقــة قيــادة متماشــية مــع 
نوايــاك. يــؤدي تشــغيل مفتــاح الوضعيــة الرياضيــة يف وضعيــة D إىل تفعيــل التحّكــم الرياضــي للوضعيــة D وبذلــك يتغــري التحكــم 
يف نقــل احلركــة إىل وضــع رياضــي أكــر. وكذلــك مــن خــالل اســتخدام التحّكــم ســريع التجــاوب يف التحويــل إىل تــروس ســرعات 
أعلــى والتحّكــم الرياضــي ميكنــك التمتــع بإحســاس قيــادة ديناميكــي رائــع علــى الطرقــات كثــرية املنعطفــات، أضــف إىل ذلــك 
ــذي يســّهل  ــاح وضــع قفــل الدفــع الرباعــي*² يرفــع عــزم دوران العجــالت اخللفيــة إىل احلــد األقصــى األمــر ال أن تشــغيل مفت

تخليــص الســيارة مــن األوحــال العميقــة أو الرمــال.
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2AR-FE Engine
The 2AR-FE engine’s outstanding acceleration performance from low 
speed is matched by its fuel economy, clean emissions and quietness.

2AR-FE حمرك فئة
يوفــر هــذا احملــرك مــن فئــة 2AR-FE تســارًعا ممتــاًزا مــن الســرعات املنخفضــة يقابلــه توفــري 

يف اســتهالك الوقــود، ونظافــة يف انبعاثــات غــاز العــادم، وهــدوء يف التشــغيل.

Suspension
The front suspension adopts 
MacPherson structs with rigid 
and compact L-shaped lower 
control arms. The rear utilizes 
rigid and compact trailing arm 
double wishbone suspension. 
This combination simultaneously 
attains ride comfort and handling 
stability.

نظام التعليق
قوائــم  نــوع  األمامــي  التعليــق  نظــام 
أذرعــة  مــع  االنضغاطيــة  ماكفريســون 
 ،L حتّكــم ســفلية صلبــة علــى شــكل حــرف
ــة  ــام عظم ــي نظ ــق اخللف ــتخدم التعلي ويس
والصغــرية  الصلبــة  املزدوجــة  الرتقــوة 
هذيــن  بــن  اجلمــع  ويحقــق  احلجــم، 
عنــد  الســيارة  وثبــات  الراحــة  النظامــن 

واحــد. آن  يف  القيــادة 

Downhill Assist Control
Downhill Assist Control assists the driver during steep descents by 
automatically applying hydraulic pressure to the brakes, maintaining a 
consistently safe low speed. (standard with 4WD)

نظام املساعدة بالتحّكم يف نزول 
املنحدرات

يســاعد هــذا النظــام الســائق خــالل النــزول 
علــى طرقــات شــديدة االنحــدار عــن طريــق 
علــى  اآليل  الهيدروليكــي  الضغــط  تطبيــق 
بســرعة  الســري  علــى  ويحافــظ  املكابــح 
منخفضــة آمنــة باســتمرار )جتهيــز قياســي 

ــي( ــع الرباع ــالت الدف ــع مودي م
Without Control

Without Contorl
بدون النظام

With Controlبدون النظام
With Control

مع النظام
مع النظام

Hill-start Assist Control
Hills-start Assist control helps maintain the vehicle’s stationary position and 
insures smooth starts even on steep inclines by automatically applying 
brake pressure to all four wheels while the drive’s foot moves from the 
brake to the accelerator pedal. (standard with 4WD)

نظام املساعدة بالتحّكم يف صعود 
املنحدرات

يســاعد هــذا النظــام علــى ثبــات الســيارة 
علــى  حتــى  سلًســا  انطالًقــا  ويضمــن 
املنحــدرات احلــادة وذلــك مــن خــالل تطبيــق 
ــالت  ــع العج ــى جمي ــا عل ــح آلًي ــط املكاب ضغ
األربــع عنــد نقــل قــدم الســائق مــن دواســة 
)جتهيــز  الســرعة.  دواســة  إىل  املكابــح 

قياســي مــع موديــالت الدفــع الرباعــي(

6-speed Super-intelligent ECT 
(Electronically Controlled 
Transmission)
The 6-speed Super-intelligent 
ECT achives excellent dynamic 
performance with a smooth shift 
feel. Fuel economy and quietness 
also feature strongly.

ناقل حركة آيل 6 سرعات فائق الذكاء 
ECT )ذو حتّكم إلكرتوين(

يحقــق ناقــل احلركــة اآليل 6 ســرعات فائــق 
مــع  ممتــاًزا  ديناميكيــً  أداًء   ECT الــذكاء 
ويتميــز  احلركــة،  بنقــل  ســلس  إحســاس 
بتوفــريه الســتهالك الوقــود وهدوئــه وكذلــك 

قوتــه.
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Extensive Safety Features / Colors and Materials

ميزات أمان وسالمة شاملة / األلوان واملواد

SRS Airbags
SRS airbags for the driver and front passenger 
seats, SRS side airbags and SRS curtain-shield 
airbags help protect you and your passengers in 
certain types of servere frontal and side impacts. 
(SRS side and curtain-shield airbags are standard 
on models with leather* seats)

SRS الوسائد الهوائية
تســاعد الوســائد الهوائيــة SRS ملقعــدي الســائق والراكــب 
ــة والســتارية، علــى  ــة SRS اجلانبي األمامــي، والوســائد الهوائي
مــن  حمــددة  أنــواع  يف  الســيارة  ركاب  وحمايــة  حمايتــك 

الشــديدة. واجلانبيــة  األماميــة  الصدمــات 
ضمــن  تأتــي  والســتارية  اجلانبيــة  الهوائيــة   SRS )وســائد 
القياســية للموديــالت ذات املقاعــد اجللديــة*( التجهيــزات 

Daytime Running Lamps
LED-type daytime running lamps help enhance 
visibility to oncoming traffic. (optional)

مصابيح LED النهارية
تســاعد هــذه املصابيــح علــى تعزيــز رؤيــة املركبــات القادمــة 

نحــوك لســيارتك )اختيــاري(

Rearview Monitor / Back Sonar
Rearview monitor system or back sonar contributes 
to visibility when reversing. (optional)

شاشة عرض للرؤية اخللفية ونظام سونار 
يســهم نظــام شاشــة عــرض الرؤيــة اخللفيــة ونظــام الســونار 
يف عــرض املنظــر اخللفــي عنــد الرجــوع بالســيارة إىل اخللــف 

)اختيــاري(
Seatbelts
Driver and front passenger seatbelts are equipped 
with a pretensioner and force limiter, contributing to 
the safety of the occupants during a frontal collision.

أحزمة األمان 
مت جتهيــز أحزمــة مقاعــد الســائق والراكــب األمامــي بآليــة شــد 
ــالمة ركاب  ــهم يف س ــد لتس ــة الش ــد عملي ــع حتدي ــبق م مس

هذيــن املقعديــن عنــد حــدوث تصــادم أمامــي.
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ي�سري �سمان �سيارات تويوتا ملدة 5 �سنوات دون حتديد الكيلومرتات )تطبق ال�سروط والأحكام(. يرجى مالحظة اأن ال�سور املعرو�سة ميكن اأن تختلف عن املوا�سفات الفعلية وقد تتغري هذه املفتاح: • = قيا�سي
املوا�سفات دون اإخطار م�سبق.

ت�صكيلة املوديالت واملوا�صفات
TYRV503TYRV513TYRV543TYRV553TYRV563رمز الفطيم

EXEXRGXGXRVXRالفئة
5 أبواب رياضية متعددة االستخداماتنوع الهيكل

 سعة 2.5 لتر، 2494 سم³، 4 أسطوانات على خط، 16 صماًما، كامة علوية مزدوجةالمحرك
2AR-FE دفع سلسلة، توقيت الصمام النغير الذكي المزدوج، فئة

176 حصاًنا عند 6000 دورة بالدقيقةأقصى قوة
23.8 كغ - متر عند 4100 دورة بالدقيقةأقصى عزم 

1540 - 1620 كغالوزن فارغة )تقريًبا(
2090-2130  كغالوزن اإلجمالي )تقريًبا(

4570 )طول( × 1845 )عرض( × 1660 )اتفاع(األبعاد بالميلمتر
60 لتًراسعة خزان الوقود 

6 سرعات آليناقل الحركة
4x24x4الدفع

التصميم الداخلي
•••••مقود آلي

•••••عمود المقود - يدوي قابل لإلمالة ومتداخل 
•••••إقفال مركزي 

•••••نوافذ كهربائية  
دخول ذكيدخول ذكي•••دخول بدون مفتاح 

•••••نظام ضد السرقة مع معطل للمحّرك
كهربائية ذات تعتيم تلقائي•••مرآة رؤية خلفية )نمط ليل نهار(

+ شبك••••غطاء لحيز األمتعة
آليآلي•••تكييف وتدفئة يدوي

+ جانبية وستارية••••وسائد هوائية للسائق والراكب األمامي 

نظام صوتي بشاشة عرض، راديو AM/FM، مشغل 
••••أقراص، مدخل USB، بلوتوث مع 6 مكبرات صوت

راديو AM/FM، مشغل 
 ،DVD و CD أقراص

مدخل USB، بلوتوث، 
 نظام مالحة،

6 مكبرات صوت
مكابح مانعة لالنغالق، نظام المساعدة على 

•••الكبح، وتوزيع قوة الكبح إلكترونًيا.
مكابح مانعة لالنغالق، نظام المساعدة على 

الكبح، ونظام التحكم بالجر
••ترس تفاضلي محدود االنزالق

•••قفل القرص التفاضلي
جلدجلد•••مقود يوريثين مع 3 قضبان

+ صوت••••أزرار تحّكم على المقود
جلد طبيعينوع رياضي•••مقاعد قماش

نظام التحكم بثبات المركبة + نظام المساعدة 
على صعود المنحدرات و نظام المساعدة على 

نزول المنحدرات
   ••

••   مثبت سرعة
•    مقعد السائق كهربائي

•    نظام مالحة
التصميم الخارجي

••••معدنعجالت ألومنيوم 17 بوصة
•••••جناح خلفي

مرايا أبواب كهربائية بلون الهيكل مع مصابيح 
•••••انعطاف

+ مصابيح LED نهارية+ مصابيح LED نهارية•••مصابيح أمامية هالوجين نوع كشاف
•••••مساحة زجاج خلفي

•••••مقابض أبواب بلون الهيكل
نوعية ممتازةنوعية ممتازة•••جناح أمامي - عادي

•••••اإلطار االحتياطي مثبت على األرضية
•••••مزيل ضباب على الزجاج الخلفي مع مؤّقت

•••• قضبان سقف 
•••• مصابيح ضباب أمامية 

 ••• نظام سونار عند الرجوع للخلف 
••   تعديل مستوى المصابيح االمامية يدوًيا
•    متحسسات توقف خلفية على الزوايا* 

•    شاشة عرض خلفية بخطوط إرشادية
•    فتحة سقف
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KEY: • = Standard

The Toyota Vehicle Warranty is 5 years Unlimited Mileage (Terms and conditions apply).
Please note that the images shown may differ from the actual specifications and specifications may change without prior notice.

AFM Code TYRV503 TYRV513 TYRV543 TYRV553 TYRV563
Grade EX EXR GX GXR VXR
Body Type 5 Door Sports Utility Vehicle

Engine
2.5 Litre, 2494cc, 4-Cylinders In Line, 16 Valve, DOHC chain drive, 

Dual VVT-i, 2 AR-FE
Max. Horsepower 176 HP/6000 rpm
Max. Torque 23.8 kg-m/4100 rpm
Kerb Weight (Approx) 1540-1620 kg
Gross Weight (Approx) 2090-2130 kg
Dimensions in mm 4570 (L) x 1845 (W) x 1660 (H)
Fuel Tank Capacity 60 Litres
Transmission 6 Speed Automatic 
Drivetrain 4x2 4x4

INTERIOR
Power Steering • • • • •

Steering Column - Manual Tilt & Telescopic • • • • •

Central Locking • • • • •

Power Windows • • • • •

Keyless Entry • • • Smart Entry Smart Entry

Anti-Theft System - Immobilizer • • • • •

Inside Rear View Mirror (Day & Night) • • • ECM ECM

Tonneau Cover • • • • • + Net Tray

Manual Air Conditioner/Heater • • • Auto Auto

Driver and Front Passenger Airbags • • • • • + Side & Curtain

Display Audio, AM/FM, CD, USB, AUX, 
Bluetooth, with 6 Speakers

• • • •

AM/FM, CD,DVD 
USB, AUX, Bluetooth, 

Navigation with 6 
Speakers

ABS, BA & EBD • • • ABS, EBD & TRC ABS, EBD & TRC

Limited Slip Differential • •

Differential Lock • • •

3-spoke Urethane Steering Wheel • • • Leather Leather

Steering Wheel Switches (Meter + Tel) • • • • • + Voice

Fabric Seat Material • • • Sporty Natural Leather

Vehicle Stability Control + HAC & DAC • •

Cruise Control • •

Driver Power Seat •

Navigation System •

EXTERIOR
17 inch Alloy Wheels Steel • • • •

Rear Spoiler • • • • •

Powered Door Mirrors Painted with Indicators • • • • •

Halogen Headlamps-Projector type • • • • + (DRL) • + (DRL)

Rear Window Wiper • • • • •

Colored Door handles • • • • •

Front Bumper-Normal • • • High Grade High Grade

Floor Mounted Spare Wheel • • • • •

Rear Window Defogger with Timer • • • • •

Roof Rails • • • •

Front Fog Lamps • • • •

Clearance & Back Sonar • • •

Manual Headlamp Leveling • •

Rear Corner Parking Sensors* •

Back Guide Monitor •

Moon Roof •

Model Line-up and Specifications

Al-Futtaim Motors is the exclusive distributor for Toyota in the United Arab Emirates
Dubai: Dubai Festival City (04) 206 6666 Al Badia (04) 706 2876 Deira (04) 295 4231 Sheikh Zayed Road (04) 310 6666 Abu Dhabi: Airport Road (02) 419 9999 Mussafah (02) 659 3666 
Sharjah: Al Wahda Street (06) 503 0555 Industrial Area 12 (06) 513 9700 Al Ain: (03) 721 0888 Ajman: (06) 711 3333 Ras Al Khaimah: (07) 235 1542 Umm Al Quwain: (06) 766 5087 
Khorfakkan: (09) 238 6033 Fujairah: (09) 222 4157    www.toyota.ae  


