
מפרט טכני ואבזור
HILUX



HILUX מפרט טכני
אוטומטיידנימנוע
2KD-FTV1KD-FTVדגם

 אורכי, 4 צילינדרים גל זיזים עילי כפולסוג מנוע
16שסתומים

  אורכי, 4 צילינדרים גל זיזים עילי כפול
 16שסתומים

EURO 5EURO 5תקן
DPFDPFמסנן חלקיקים

מסילה משותפתמסילה משותפתשיטת הזרקה
24942982נפח )סמ"ק(

144.1/3400171.4/3600הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(
35/1600-280036.7/1400-3200מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

92X93.896X103קדח X מהלך )מ"מ(
15.6:115.0:1יחס דחיסה

4X4 ברירת מחדל - אחורית4X4 ברירת מחדל - אחוריתסוג הנעה
מסרק וגל משונן - הגברה הידראוליתמסרק וגל משונן - הגברה הידראוליתמערכת הגה כוח

מערכת חשמל
12V12Vמתח

8070מצבר )אמפר X שעה(
12V-80A12V-80Aאלטרנטור 

12V-2.7KW12V-2.2KWמתנע 

תיבת הילוכים - יחסי העברה
4.3133.520הילוך ראשון

2.3302.042הילוך שני
1.4361.400הילוך שלישי
1.0001.000הילוך רביעי

0.7880.716הילוך חמישי
4.2203.224 הילוך אחורי
2.5662.566הילוך נמוך
1.0001.000הילוך גבוה

❍●אפשרות נעילת דיפרנציאל אחורי

בלמים
דיסק מאווררדיסק מאווררקדמיים
תוףתוףאחוריים

מערכת ABS ל-4 גלגלים עם מערכת EBD לחלוקת כח הבלימה בין הגלגליםמערכת הידראולית כפולה עם מגבר בלם



1510/1540 מ"מ
1835 מ"מ

התמונות להמחשה בלבד.

HILUX מפרט טכני

3085 מ"מ
5255 מ"מ

1820 מ"מ

אוטומטיידנימידות ומשקלים
52555255אורך )מ"מ(
18351835רוחב )מ"מ(
18201820גובה )מ"מ(

30853085רוחק סרנים )מ"מ(
15101540מפשק גלגלים קדמיים )מ"מ(
15101540מפשק גלגלים אחוריים )מ"מ(

19301940משקל עצמי )ק"ג(
26902730משקל כולל )ק"ג(

3030זווית גישה )מעלות( 
2222זווית נטישה )מעלות(

292292מרווח גחון בין הצירים )מ"מ(
15201520אורך ארגז )מ"מ(
15151515רוחב ארגז )מ"מ(
450450גובה ארגז )מ"מ(

265/65R17 112S265/65R17 112Sמידת צמיגים

6.26.2רדיוס סיבוב מזערי )מ'(
750/2005750/2015כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק"ג(

ביצועים
11.59.2צריכת דלק*: עירונית )ק"מ/ליטר(

15.413.7                 בין עירונית )ק"מ/ליטר(
13.711.6                 משולבת )ק"מ/ליטר(

170175מהירות מרבית )קמ"ש(
13.312תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

* הנתונים עפ"י נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה ואינם משקפים צריכה בפועל

מערכת דלק
סולרסולר דלק

8080קיבולת מיכל דלק )ל'(

מתלים
עצמות עצה כפולותעצמות עצה כפולותקדמיים
קפיצי עלים סרן קשיחקפיצי עלים סרן קשיחאחוריים

1510/1540 מ"מ
1835 מ"מ

885 מ"מ1285 מ"מ



HILUX מפרט אבזור
אוטומטיידניעיצוב ואביזרים חיצוניים

●●גריל בגימור ניקל

●בצבע שחורגימור ניקל למראות צד וידיות הדלתות

●●פגוש קדמי בצבע הרכב

בגימור ניקלבצבע שחורפגוש אחורי
●●מראות צד מתכווננות חשמלית 

●❍מראות צד מתקפלות חשמלית עם פנסי איתות

●●פנסי דרך עם כוונון גובה

●❍מתזים לפנסים קדמיים

●●פנסי ערפל קדמיים

●●פנס ערפל אחורי

●●פנס בלימה אחורי על דלת הארגז

●●מגבים קדמיים עם השהייה

●❍שמשות מוכהות בחלונות אחוריים לפרטיות מרבית 

●❍מדרגות צד

●●חישוקי סגסוגת קלה

●●דלת ארגז אחורי עם מפתח

●●כנפונים בצבע הרכב

●●מגני בוץ קדמיים ואחוריים

●●מגן תחתון לפגוש אחורי

בטיחות
26כריות אוויר

●●מערכת ABS ל-4 גלגלים

●●מערכת EBD - חלוקת כוח הבלימה

●●מערכת BA - סיוע בבלימה

●●מערכת VSC - בקרת יציבות עם אפשרות לניתוק

●●מערכת TRC - בקרת משיכה

●●חגורות בטיחות קדמיות עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח, כוונון גובה ונורית חיווי

●●זמזם אזהרה לחגורת בטיחות הנהג

●●3 חגורות בטיחות מאחור

●●משענות ראש מתכווננות מלפנים ומאחור



HILUX מפרט אבזור
אוטומטיידנימיגון

●●נעילת דלתות מרכזית עם שליטה ממפתח מקורי

●●אימובילייזר מקורי

תאי אחסון 
●●תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות

●❍כיסים בגב מושבים קדמיים

●●תאי אחסון בפאנל הקדמי

●●תא כפפות עם נעילה

●●תא אחסון עליון למשקפיים

23מחזיקי כוסות מלפנים
●●תאי אחסון לבקבוקים בדלתות הקדמיות והאחוריות

●●תא אחסון בקונסולה בין מושבים קדמיים

●●מתקן ל-2 כוסות ליושבים מאחור

●●תאי אחסון מתחת למושב האחורי

עיצוב ואביזרים פנימיים
:TOYOTA TOUCH 2 מערכת

מסך מגע "6.1
מצלמה אחורית

Bluetooth דיבורית
רדיו

MP3 הקורא קבצי CD נגן
הצגת נתוני הדרך על המסך )מהירות ממוצעת, טווח נסיעה, תצרוכת דלק ועוד(

❍●

●❍אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע, דיבורית Bluetooth וצג נתוני הנסיעה

●❍6 רמקולים

❍●הכנה לרדיו + 4 רמקולים + אנטנה

●●4 חלונות חשמל

●●אפשרות לפתיחה וסגירה של חלון הנהג בלחיצה אחת, כולל מנגנון היפוך

●❍ידיות בציפוי כרום

●●הגה כוח מתכוונן לגובה

)Cruise Control( בקרת שיוט❍●



HILUX מפרט אבזור

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 151 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 147

  סטנדרט ●    לא קיים ❍

אוטומטיידניעיצוב ואביזרים פנימיים
בקרת אקליםמכנימזגן מקורי

●❍כניסת AUX ו-USB לחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה מרכזית

●❍הגה מצופה עור

●●3 מפתחות )2 עם שלט + 1 שירות(

●●סוככי שמש לנהג ולנוסע לצידו

●●מפשיר אדים אחורי

●●זמזם התראה לאורות דולקים בעת כיבוי המנוע

●●מראה פנימית יום / לילה

●●משענת יד בקונסולה מרכזית

●●תאורה פנימית מלפנים ומאחור

●●מכסה דלק נפתח מתא הנהג

●●מגן אגן שמן )קרטר(

●●מגן תחתון לתיבת הילוכים

●●שעון דיגיטלי

●❍תצוגת מצב ידית הילוכים בלוח מחוונים

●●מד סיבובי מנוע

●●מד מרחק דיגיטלי

●●עמעם תאורה ללוח המחוונים

●לנוסע מלפנים בלבדידיות אחיזה לנוסעים ברכב

●❍שקע חשמלי 12V מלפנים

●●מצת

צג נתונים מרכזי / מחשב דרך המשולב בקונסולה מרכזית ומציג:
 טמפרטורה חיצונית, צריכת דלק מיידית וממוצעת, מהירות ממוצעת, 

●❍מרחק נסיעה בהתאם לכמות הדלק שנותרה במיכל


