LAND CRUISER 200
GXR

Ангилал
ЗАГВАР
ЗАГВАРЫН КОД
ХӨДӨЛГҮҮР
Хөдөлгүүрийн төрөл
Цилиндрийн багтаамж
Дээд хүчин чадал (HP/rpm)
Дээд эргүүлэх хүч(Nm/rpm)
Шатахууны систем
ЯВАХ АНГИ
Хурдны хайрцаг
Дифференциал цоожлогч /цахилгаан/
KDSS /Kinetic Dynamic Suspension System/
Хөтлөгч
ОВОР ХЭМЖЭЭ
Оврын хэмжээ Урт/Өргөн/Өндөр (мм)
Тэнхлэг хоорондын зай (мм)
Дугуйн мөрний зай урд/хойд (мм)
Цэвэр жин/ Бүх жин (кг)
Чирэх жин Тоормостой/ тоормосгүй (кг)
Эргэлтийн хамгийн бага радиус (м)
Шатахууны савны багтаамж (л)
Дугуйн хэмжээ
Суудлын багтаамж (хүний тоо)
Газраас тэнхлэг хүртэлх зай (мм)
ДОТОР ТАЛ
Утасгүй цэнэглэгч
Камерь
Хөргөгч
Хаалганы оруулга
Чанга яригчийн тоо
Дэлгэцтэй хөгжим
Агааржуулалтын систем 4 суудал тусдаа
Суудлын бүрээсний материал
Суудал халаагч, хөргөгч /сэнстэй/
Дотор толь (Автомат гэрэл бууруулагч)
Арын интертаймент систем
Дээврийн нээлхий (люк)
Урд суудлын тохиргоо
Жолооны хүрдний тоноглол
Жолооны хүрдний удирдлага
Жолооны хүрдний тохиргоо
Салоны урд хэсгийн таазны гэрэл
ГАДНА ТАЛ
Ачаа
Агаар цэвэршүүлэгч
Гадна толь
Их гэрлийн тохиргоо
Зай мэдрэгч
Хаалганы никель оруулга
Лебёдка
Ухаалаг түлхүүр
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Галын хор
Аюулгүйн гурвалжин

Бензин (V6)
GRJ200L-GNTAKV-F5

Бензин (V6) URBAN STYLE
GRJ200L-GNTAKV-F6

VX
Дизель (MT)
VDJ200L-GMMAZ-M4

6 цилиндр 24-хавхлаг, хос VVT-I /V6/
3956сс бензин хөдөлгүүр
271/5600
385/4400
Цахилгаан (Electronic fuel injection)

Дизель (AT)
VDJ200L-GNTAZ-T5

Дизель (MED)
VDJ200L-GNTEZ-H7, H8

8-цилиндр, 32-хавхлаг /V8/
4461 дизель хос турбо хөдөлгүүр
235/3200
615/1800-2200

6 шатлалт автомат

VXR

Бензин (MED)
URJ202L-GNTEK-I6

Дизель(HIGH)
VDJ200L-GNTEZ-H9

8 цилиндр, 32-хавхлаг хос VVT-I /V8/
4608сс бензин хөдөлгүүр
304/5500
439/3400
Цахилгаан (Electronic fuel injection)

8-цилиндр, 32-хавхлаг /V8/
4461 дизель хос турбо хөдөлгүүр
235/3200
615/1800-2200

5 шатлалт механик

Бензин (HIGH)
URJ202L-GNTEK-I8

Бензин (VXR)
URJ202L-GNTVK-R6

8 цилиндр, 32-хавхлаг хос VVT-I /V8/
4608сс бензин хөдөлгүүр
304/5500
439/3400
Цахилгаан (Electronic fuel injection)

6 шатлалт автомат
Автомат /Crawl control/
(+)

Хойд
(-)

(-)

4WD
5250/1980/1975

4950/1980/1930

1650/1645
2400/3350
3500/750

1640/1635

4950/1980/1955
2850
1650/1645
2630/3350

2620/3350

2580/3350

2720/3350

2680/3350

2740/3350

3500/750
5.9
93+45

285/65R17

285/50R20

285/65R17

285/60R18

285/50R20

8
225
(-)

(+)

(+) ухрах

(-)

дуб

хар
6

6

6

(+) ухрах
(+)
дуб
6

(+) 4 тал

6

6

дуб + арьсан оруулга
14 JBL
(+) JBL брэндийн хөгжим

14 JBL

(+)

14 JBL

(+)
арьсан

даавуун

арьсан
дээд зэргийн арьсан
(+) 4 суудал
Автомат гэрэл бууруулагч, эсрэг талын гэрэл мэдрэгч камерь
(+)

(-)
(-)

Автомат гэрэл бууруулагч
(-)
(-)

(+)
автомат
Дүб
audio + tel

(+)
Механик

Энгийн
(-)

Дүб
audio + tel

Механик
(+)
Зурвас

Автомат, санах ойтой
Халдаг, арьсан, дуб
audio + display + tel + voice
Автомат, санах ойтой

Арьсан, удирдлагатай
audio + display
Автомат

(-)
Зурвас /никель/

дөрвөлжин

(+)
Автомат
Механик

Автомат + никель
Механик + хар цайр

(+) PANIC

(+) 4
(+)
(-)
(+) PANIC + түлхүүрээс цонх онгойлгоно

(+)

Зурвас
(+) + агаарын хоолой
Автомат
Механик

Зурвас /никель/

Зурвас

Зурвас /никель/
(+)

Автомат, ухрах

Автомат, халдаг, ухрах
Автомат, High beam

Автомат

(-)

(+) 4
(-)

(+)

(+)

(-)
(+)

(+) PANIC

(+) PANIC, aut.Back Door

(+)
(+)

Хулгайн эсрэг систем

(+)

Тэнцвэржүүлэх болон туслах электрон систем
Аюулгүйн дэр

ABS+BA+EDB+VSC+ATRC+HAC+CRAWL Control+MTS

D+P dual

D+P dual + 8

air bag system
first aid kit
R package

(+)

шинэ загварын нүүр

(+)

Xenon, LED их гэрэл
(+)

Дүбэн жолооны хүрд

(+)
(-)

(-)

(+)

шинэ загварын нэмэлт хормой

Xenon, LED headlamp
(-)

(+)

(-)

(+)

wooden panel
wooden steering wheel

(-)

Никель хаалганы бариул

(-)

Арын манангийн гэрэл

(-)

(+)

Дээд зэргийн арьсан суудал
Гоёлын гишгүүр

Front grill

(+)

Дүбэн салон
Урд, хойд нэмэлт хормой

engine type
engine diplacement
max power (HP/rpm)
max torque (Nm/rpm)
fuel system
CHASSIS
transmission type
differential lock
Kinetic Dynamic Suspension Sys.
drive
DIMENSION
dimension (lenght/width/height)
wheelbase (mm)
Front Track, Rear Track (mm)
Unladen-/ Gross- weight (kg)
Gross trailer weight un/braked (kg)
min. turning radius (m)
fuel tank capacity (L)
tire and disc wheel
seating capacity (person)
min. ground clearence (mm)
INTERIOR
wireless charger
back monitor
cool box
door trim
Speaker
EMV and navigation system
air conditioner 4 zone
seat material
seat heater
inside rear view mirror
rear audio
moon roof
front seat
steering wheel
steering switch
steering column
over-head console
EXTERIOR
roof rack & roof rail
air cleaner +/snorkel/
outside rear view mirror
headlamp leveling
clearance and back sonar
side protection moulding
winch
smart key, wireless door lock
SAFETY
fire extinguisher
triangle caution plate
VSC /vehicle stability contr/ other

(+)

"R" БАГЦЫН НЭМЭЛТ
Никель нүүр

MODEL NAME
MODEL CODE
ENGINE

anti-theft system

ABS+BA+EDB

Анхны тусламжийн хайрцаг

GRADE

(+)

(-)
(-)

Бороо мэдрэгч

Front, rear bumper

(+)

door outside handle

(+)

rear fog lamp

(+)

Гоёлын гишгүүр (гэрэлгүй)

(-)
(-)

Хийн нум, Спорт-Конфорт тохиргоотой

(+)

(+)
(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(-)

(+)

НЭМЭЛТ
Түлш халаагч

(-)

(+)

Хүйтэн орны тохиргоо

(+)

PTC халаагч

(+)

Хурд түгжигч
Багаж

(-)

cold area package
heater
(+)

(+)

fuel heater

cruise control
tools

