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P120.1  מק״ט

מפרט טכני ואבזור
RAV4

מפרט טכני
מנוע
3ZR-FAEדגם

בנזין, טורי, ארבעה צילינדרים, VALVEMATIC סוג מנוע
Dual VVT-i עם מערכת

1987נפח )סמ"ק(
151/6200הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

19.9/4000מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(
97.6X80.5קדח X מהלך )מ"מ(

10:1יחס דחיסה
4X4  - 4WD אקטיביתסוג הנעה

אלקטרונית ישירה, מבוקרת מחשבהצתה

מידות ומשקלים
4570אורך )מ"מ(
1845רוחב )מ"מ(

1705גובה - כולל מסילות גגון )מ"מ(
2660רוחק סרנים )מ"מ(

1570מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
1570מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(
4מספר נוסעים )למעט הנהג(

*1545/**1550משקל עצמי )ק"ג(
750כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק"ג(

187מרווח גחון )מ"מ(
1655-506נפח תא מטען )ליטר(

Premium בדגם** GLI בדגם *

צמיגים
225/65R 17מידה

מערכת דלק
60קיבולת מיכל דלק )ל'(

אוקטן 95 נטול עופרתסוג דלק )בנזין(

היגוי
מסרק ומוט משונןמערכת הגה

חשמלית EPSהגברת כוח להגה

התמונות להמחשה בלבד.
1570 מ"מ
1845 מ"מ 1845 מ"מ

910 מ"מ2660 מ"מ 1000 מ"מ
4570 מ"מ

1570 מ"מ

 1705 מ"מ

בלמים
דיסק מאווררקדמיים
דיסקאחוריים

תוף משולב בדיסק בלימה אחוריבלם חניה
●אפשרות נעילת דיפרנציאל אורכי

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

מתלים
מקפרסוןקדמיים
עצה כפולהאחוריים

תיבת הילוכים רציפה 7+1
2.396-0.428יחסי העברה
1.67הילוך אחורי

5.79יחס העברה סופי

ביצועים
10.9צריכת דלק*:    עירונית )ק"מ/ליטר(

16.7                      בין עירונית )ק"מ/ליטר(
13.9                      משולבת )ק"מ/ליטר(

166פליטת CO2 )גרם/ק"מ(
10.7תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

185מהירות מרבית )קמ"ש(
5.3רדיוס סיבוב מזערי )מ'(

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

מערכת חשמל
48מצבר )אמפר X שעה(

  סטנדרט ●    לא קיים ❍



מפרט אבזור

התמונות להמחשה בלבד.

GLIPremiumעיצוב ואביזרים חיצוניים
●●5 דלתות

●●פגושים וידיות לדלתות בצבע הרכב

עליון + תחתוןעליוןפס קישוט בגימור ניקל בפגוש קדמי
●●פנסי הלוגן קדמיים עם כוונון גובה חשמלי

●❍פנסי ערפל קדמיים

●●פנס בלם אחורי עילי

●●פנסי ערפל אחוריים

*)DRL( קדמית LED תאורת יום●●

●●מראות צד חשמליות בצבע הרכב, עם פנסי איתות

●❍קיפול חשמלי של מראות צד

●●שמשות כהות להגנה מפני קרני שמש אולטרא סגולות

●❍שמשות מוכהות בחלונות אחוריים לפרטיות מרבית

●●מסילות גגון

●●מגבים קדמיים עם מתז

●●מגב אחורי עם מתז

●❍חיישן גשם להפעלה אוטומטית של מגבים

●●מפשיר אדים קדמי ואחורי

מקוריחליפי בהתקנה מקומיתחישוקי סגסוגת קלה
סגסוגת קלהרגילגלגל חלופי בגודל מלא

●●ספויילר אחורי

* נדלקת עם התנעת הרכב כל עוד פנסי הרכב אינם דולקים

בטיחות
7 כריות אוויר:

2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו

2 כריות אוויר וילון צידיות לנוסעים מלפנים ומאחור
כרית אוויר לברכי הנהג

●●

●●אפשרות ניתוק כריות אוויר לנוסע ליד הנהג, באמצעות מפתח עם חיווי

●●מערכת VSC - בקרת יציבות

●●מערכת ABS  ל-4 גלגלים

GLIPremiumעיצוב ואביזרים פנימיים
:TOYOTA TOUCH מערכת

מסך מגע "6.1
מצלמה אחורית

Bluetooth דיבורית
MP3 הקורא קבצי CD נגן

הצגת נתוני הדרך על המסך

❍●

Bluetooth עם דיבורית MP3 רדיו דיסק מקורי הקורא●❍

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

RDS - תצוגת תדרי תחנות/ערוצים במערכת השמע●●

●❍Paddle Shifrts - מתגי העברת הילוכים משולבים בגלגל ההגה

)Cruise Control( בקרת שיוט❍●

●●תצוגת מצב ידית הילוכים משולבת בלוח המחוונים

●●אנטנה חיצונית בגג

●●4 חלונות חשמל

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

●●כיסוי גלילה לתא מטען

●●רשת נוחות מודולארית לתא המטען

●❍חיישן תאורה

●●שקע 12Vבקונסולה מרכזית

●●3 מפתחות )2 עם שלט + 1 שירות(

●●כפתור ECO לנהיגה חסכונית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

●●כפתור SPORT לנהיגה ספורטיבית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

●●נעילת דלתות מרכזית עם שליטה ממפתח מקורי

●●הגה כח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק

●●הגה מצופה עור

GLIPremiumבטיחות
●●מערכת EBD - חלוקת כוח הבלימה

●●מערכת TRC - בקרת משיכה

●●מערכת BA - סיוע בבלימה

●●מערכת HAC - מניעת דרדור הרכב לאחור בעלייה

●●מערכת DAC - מניעת דרדור הרכב לפנים בירידה

●●נקודות עיגון למושבי ISOFIX במושבים אחוריים

●●חגורות בטיחות קדמיות עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח, נורית חיווי וזמזם התראה

●●3 חגורות בטיחות צולבות מאחור עם נורית חיווי בקונסולה המרכזית וזמזם התראה

)IDDS( מערכת נהיגה משולבת דינאמית המסייעת לשמירה על יציבות הרכב●●

●●הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות

●●נעילת ביטחון לדלתות

●●קורות פלדה כפולות בדלתות

תאי אחסון
●●תאי אחסון לבקבוקים בדלתות הקדמיות והאחוריות

●●מחזיקי כוסות מלפנים ומאחור

●●תא כפפות עם נעילה

●●תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות

●●כיסים בגב מושבים קדמיים

●●תא מטען מרופד עם תאורה

●●תא אחסון מתחת לרצפת תא מטען

מיגון
●●אימובילייזר מקורי

GLIPremiumעיצוב ואביזרים פנימיים
●●ידית הילוכים מצופה עור

●●מושב נהג מתכוונן לגובה

●●מזגן מקורי

●❍בקרת אקלים דיגיטאלית עם אפשרות לכוונן טמפרטורה נפרדת לנהג ולנוסע לצידו

●●6 רמקולים: 4 + 2 טוויטרים

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

●●עמעם תאורה ללוח המחוונים

●●זמזם התראה לאורות דולקים בעת כיבוי המנוע

●●תאורה פנימית ותאורת מפות

●❍מראה פנימית מתכהה בעת סינוור

●●סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו

●●מכסה דלק נפתח מתא הנהג

●●משענות ראש מתכווננות מעלה מטה לכל הנוסעים

●●משענת יד מרופדת עם תא אחסון בקונסולה מרכזית

●●אפשרות כוונון זוית משענות הגב לנוסעים מאחור

●❍גימור דמוי עור בפאנל קדמי ובדלתות

מהודרים●ריפודי בד
דלת תא מטען מופעלת חשמלית על ידי שלט או 

●❍כפתור פנימי בצד הנהג, עם אפשרות ביטול

●●4 ידיות אחיזה

●●רצפה שטוחה לרגלי הנוסעים מאחור

מושב אחורי מתפצל ומתקפל למצב שטוח לחלוטין )60/40(, 
●●ללא צורך בניתוק משענות ראש

●●מאפרה

צג נתונים מרכזי / מחשב דרך המשולב בלוח המחוונים ומציג:
טמפ' חיצונית, צריכת דלק מיידית וממוצעת, מהירות ממוצעת, מרחק נסיעה בהתאם 

●●לכמות הדלק שנותרה במיכל, מדידת זמן נסיעה, תצוגת מצב דלתות

EEC/80/ 1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 

2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153

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

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי
זיהום מזעריזיהום מרבי 7

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
  RAV 461דרגה 66בינעירוני9.2עירוני

  סטנדרט ●    לא קיים ❍
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