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 בכל יום אנו מביטים קדימה, מתקדמים ומתפתחים.
 התשוקה שמניעה אותנו היא תמיד לשמח -

 עם מכוניות שעולות על כל הציפיות, מרגשות,
מלהיבות, מרגיעות ומספקות דרך חיים טובה יותר עבורנו.
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התמונה להמחשה בלבד.

הגימור המוקפד, האבזור המושקע 
והמרחב הפנימי המרווח מעניקים 

 ל-CAMRY HYBRID מראה יוקרתי 
ומכובד כפי שרק TOYOTA יכולה להציע.

בזכות הסטנדרטים הגבוהים לפיהם היא 
 תוכננה, ה-CAMRY HYBRID מעניקה לך

 חוויית נהיגה איכותית ויוקרתית
יותר מאי פעם, בכל דרך שתבחר.

מערכות הבטיחות המתקדמות 
ב-CAMRY HYBRID, המיוצרות 

,TOYOTA בטכנולוגיה פורצת הדרך של 
 מעניקות לך חוויית נסיעה בטוחה,

חלקה ומהנה לכל אורך הדרך.

מצוידת בטכנולוגיית רכב מרשימה 
 ובמערכת ההיברידית המתקדמת בעולם,

ל-CAMRY HYBRID יש את כל מה 
שצריך בשביל לספק לך חוויית נהיגה 

מרגשת, חסכונית ומלאת עוצמה.

עיצוב

.TOYOTA CAMRY HYBRID 
שילוב מושלם של טכנולוגיה, ביצועים ויוקרה.

חווית נהיגה עיצוב
מקסימלית

בטיחות 
וטכנולוגיה

 Hybrid®

 Synergy
Drive
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התמונות להמחשה בלבד. נתוני צריכת הדלק הינם נתוני נסיעה משולבת, עפ"י בדיקות היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה.

HYBRID

200
הספק משולב

כוחות סוס
17
צריכת דלק

ק"מ/ליטר
27.7

מ-0 ל-100 קמ"ש

שניות

דרגת זיהום אוויר

ביצועים

פורצת מחסומים. בשקט.
,Hybrid Synergy Drive ® מצוידת במערכת ההנעה ההיברידית המתקדמת מסוגה בעולם בטכנולוגיית CAMRY HYBRID-ה 

 אשר שומרת עליך מחובר לכביש ומעניקה לך חווית נהיגה עוצמתית, יוקרתית והכל בנוחות ושקט חסרי תקדים.
בכל דרך שתבחר, חווית הנסיעה – מובטחת.
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התמונות להמחשה בלבד.

מרחב פנימי

אלגנטית, מרווחת, יעילה - במיוחד בשבילך.
ב- CAMRY HYBRID הושקעה מחשבה רבה בעיצוב והנדסת המרחב הפנימי כדי שתתאים לך במיוחד. כל החומרים מיוצרים באיכות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר, המחזקים 
את הנראות והחוויה האלגנטית והיוקרתית של תא הנוסעים. החל משימת דגש על רציפות החלקים השונים לתחושת זרימה ומרחב, דרך מזעור רעשים חיצוניים באמצעות 

 טכנולוגיות סופגות רעש, ועד מרחב ישיבה מפנק ליושבים מאחור המתאפשר באמצעות עיצובם הייחודי של המושבים הקדמיים והרצפה השטוחה שמאחור. 
כל זאת במטרה לפתוח את תא הנוסעים ולאפשר ל-5 הנוסעים בו תחושת מרחב וחוויית נסיעה נוחה, מרווחת ונעימה. 
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ECO-ו EV כפתורי בחירת מצב
מצב נהיגה EV מכניס לפעולה את המנוע החשמלי. 

CO2 במצב זה הרכב אינו צורך דלק, אינו פולט
ומתאים לנהיגה איטית בפקקים או לעמידה במקום. 

 מצב נהיגה ECO מתאים לנסיעה יומיומית רגילה
בדגש על חסכון בדלק.

מערכת התנעה חכמה
כפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח,

על ידי זיהוי אוטומטי של השלט.

)ECO Drive( מחוון תצרוכת הדלק 
מספק לך את המשוב לו אתה זקוק על מנת לנהוג בצורה יעילה ומסייע לך לסגל סגנון נהיגה חסכוני יותר.

HYBRID

Hybrid Synergy Drive ®
ל-CAMRY HYBRID יש במה להתגאות! מנוע הבנזין בנפח 2.5 ליטר המשולב בגרסה החדשה 

והמתקדמת של מערכת ההנעה ההיברידית בטכנולוגיית ® Hybrid Synergy Drive, מתאפיין בכוח מוגבר, 
נתוני צריכת דלק מרשימים המאפשרים הספק משולב של עד 200 כוחות סוס, ביצועים סביבתיים יוצאי 

דופן וחווית נסיעה שקטה, חלקה ונעימה יותר.

התמונות להמחשה בלבד.
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התמונה להמחשה בלבד.

בטיחות מעל הכל.
 ה-CAMRY HYBRID שומרת עליך ועל מה שהכי יקר וחשוב לך, היא מצוידת במערכות הבטיחות

המתקדמות בעולם, ומעניקה הגנה מרבית לנוסעים ברכב. אמצעי הבטיחות האקטיביים והפאסיביים 
ב-CAMRY HYBRID מגבירים את יכולת השליטה ברכב בתנאי נסיעה ומזג אוויר שונים.

10 כריות אוויר

NHTSA - תקן הבטיחות האמריקני 
NHTSA, גוף הפועל תחת משרד התחבורה האמריקני ומעריך ביצועי בטיחות של מכוניות חדשות, 

 TOYOTA 5 כוכבי בטיחות. הוכחה נוספת למסירותה של CAMRY HYBRID-העניק במבחני הריסוק ל 
לבטיחות והגנה על הנהגים, הנוסעים והולכי הרגל כאחד. 

SRS 10 כריות אוויר
ה-CAMRY HYBRID מצוידת ב-10 כריות אוויר לנהג ולנוסעים. מערכת כריות האוויר מצוידת בחיישן 

נוכחות ובחיישן קצב התנגשות המבטיחים הפעלה אופטימלית של הכריות במקרה הצורך. המערכת 
 כוללת: 2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו, 2 כריות אוויר לברכי הנהג ולנוסע לצידו, 2 כריות אוויר

 צידיות למושבים הקדמיים, 2 כריות אוויר צידיות למושבים האחוריים ו-2 כריות אוויר וילון צידיות
לנוסעים מלפנים ומאחור.

מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגיית EBD לחלוקת כוח הבלימה
 מערכת ABS מסייעת לשמור על השליטה ברכב בזמן בלימת חירום, תוך וויסות עוצמת הבלימה, 

לשיפור אחיזת הכביש. מערכת EBD משלימה את הפעולה באמצעות חלוקת כוח הבלימה בין הגלגלים.
יחד, שתי המערכות מונעות נעילה של הגלגלים ומסייעות בשמירת השליטה ברכב בעת בלימת חירום.

 )VSC( מערכת בקרת יציבות רכב
מערכת חכמה היודעת לזהות סכנת החלקה או איבוד שליטה, ונועדה לייצב את המכונית 

 ולהמשיך בנסיעה בטוחה. המערכת מפעילה באופן מבוקר את הבלם בכל גלגל בנפרד,
לפי הצורך, ושולטת על תפוקת המנוע כדי לעזור לשמור על היציבות ולמנוע החלקה בפניות 

חדות או בנהיגה בכבישים חלקים.

)TRC( מערכת בקרת אחיזת כביש
במצבים בהם מאיצים מהר מדי והגלגלים מאבדים אחיזה ומתחילים להסתובב במקום )להסתחרר(, 

 המערכת מפחיתה מיד את כוח המנוע עד לרמה בה מושגת מחדש אחיזת כביש מיטבית. 

)BA( מערכת סיוע בבלימה
 מערכת ה-BA תומכת אוטומטית בבלימת חירום, כאשר דוושת הבלם נלחצת במהירות אך 

 בעוצמה לא מספקת. המערכת פועלת על ידי מדידת מהירות ועוצמת הדריכה על דוושת הבלם, 
ובהתאם לצורך מגבירה את כוח הבלימה.

)SST( מערכת עצירה חכמה
 במקרים בהם דוושת הבלם נלחצת בחוזקה, מערכת ה-SST מפחיתה מיד את כוח המנוע ובכך 
 מסייעת בהבאת הרכב לעצירה מלאה. המערכת מתוכננת לפעול כך גם במקרים בהם דוושת 

ההאצה לחוצה לגמרי.

)TPMS( מערכת בקרת לחץ אוויר בגלגלים
Tire Pressure Monitoring System - מערכת שמודדת את תקינות לחץ האוויר בחמשת גלגלי הרכב, 

ומתריעה על כל ערך חריג. המערכת מאפשרת בראש ובראשונה שמירה על הבטיחות אך גם על 
אורך חיי הצמיגים ותורמת להפחתת תצרוכת הדלק.

בטיחות
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מנוע
2AR-FXEדגם 

טורי, 4 צילינדרים, 16 שסתומים ומערכת VVT-i סוג מנוע
2494נפח )סמ"ק(

158/5700הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(
200הספק מרבי משולב )כ"ס(
21.62/4500מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

90.0x98.0קדח X מהלך )מ"מ(
12.5:1יחס דחיסה

קדמיתסוג הנעה
אלקטרונית ישירה, מבוקרת מחשבהצתה

מנוע חשמלי
MG2דגם 

650מתח  
141הספק מרבי )כ"ס(

27.53מומנט מרבי )קג"מ(
MG1גנרטור

מצבר הנעה
244.8Vמתח 

ניקל מטאלסוג מצבר

מצבר עזר
12Vמתח 

57AHמצבר )אמפר X שעה(

צמיגים
215/55R17-93Vמידה

מערכת דלק
64קיבולת מיכל דלק )ל'(

אוקטן 95 נטול עופרתסוג דלק )בנזין(

היגוי 
סבבת ומוט משונןמערכת הגה

חשמלית EPSהגברת כוח להגה

בלמים
דיסק מאווררקדמיים

דיסקאחוריים
תוף משולב בדיסק בלימה אחוריבלם חניה

טכני

מפרט טכני

התמונות להמחשה בלבד.

מתלים
מקפרסוןקדמיים
מקפרסוןאחוריים

1820 מ"מ
990 מ"מ 2775 מ"מ 1085 מ"מ

1470 מ"מ

4850 מ"מ
1585 מ"מ
1820 מ"מ

מידות ומשקלים
4850אורך כללי )מ"מ(
1820רוחב כללי )מ"מ(
1470גובה כללי )מ"מ(

2775רוחק סרנים )מ"מ(
1585מפשק גלגלים קדמיים )מ"מ(
1575מפשק גלגלים אחוריים )מ"מ(

1624משקל עצמי )ק"ג(
ללאכושר גרירה עם/בלי בלמים )ק"ג(

154מרווח גחון )מ"מ(
370נפח תא מטען )ליטר(

ביצועים
17צריכת דלק*: עירונית )ק"מ/ליטר(

16.15                   בין עירונית )ק"מ/ליטר(
17                   משולבת )ק"מ/ליטר(

115פליטת CO2 )גרם/ק"מ(
7.7תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

180מהירות מרבית )קמ"ש(
5.6רדיוס סיבוב מזערי )מ'( 

* הנתונים הינם עפ"י נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה המבוססים על נתוני התקינה  
   האמריקאית, אשר הומרו לשיטה האירופאית המקובלת בארץ ואינם משקפים   

  צריכה בפועל. 
 

היברידיתתיבת הילוכים - יחסי העברה
)e-CVT(

הילוך ראשון
הילוך שני

הילוך שלישי
חשמלית רציפההילוך רביעי

הילוך חמישי
הילוך שישי
הילוך אחורי

3.542יחס העברה סופי

1575 מ"מ
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עיצוב ואביזרים חיצוניים
מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית בצבע הרכב, עם הפשרה ופנסי איתות

גריל קדמי בגימור ניקל
מסגרות ניקל דקורטיביות לחלונות

LED פנסי תאורה קדמיים עם נורות
תאורת יום LED קדמית )DRL(, בהפעלה ידנית

פנס בלם אחורי עילי
שמשות כהות להגנה מפני קרני שמש אולטרא סגולות

מצלמה אחורית
מערכת כניסה חכמה )Smart Entry( בדלתות קדמיות ודלת תא מטען

מגבים קדמיים עם מתז והשהייה
חיישני חנייה אחוריים וקדמיים עם אפשרות ניתוק

מפשיר אדים קדמי ואחורי
חישוקי סגסוגת קלה

גלגל חלופי קטן
)Sunroof( חלון שמש חשמלי

סופית אגזוז ניקל

בטיחות
10 כריות אוויר:

2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
2 כריות אוויר לברכי הנהג ולנוסע לצידו
2 כריות אוויר צידיות למושבים הקדמיים
2 כריות אוויר צידיות למושבים האחוריים

2 כריות אוויר וילון צידיות לנוסעים מלפנים ומאחור
מערכת ניתוק אוטומטית של כריות האוויר לנוסע ליד הנהג, על פי משקל

מערכת VSC - בקרת יציבות
מערכת ABS ל-4 גלגלים

מערכת EBD - חלוקת כוח הבלימה
מערכת TRC - בקרת משיכה

מערכת BA - סיוע בבלימה
מערכת SST - עצירה חכמה

)TPMS( נורית חיווי לניטור לחץ אוויר בצמיגים
נקודות עיגון למושבי LATCH במושבים אחוריים

חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות בגובה עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח, נורית חיווי וזמזם התראה
נעילת ביטחון לדלתות )מנגנון ילדים(
הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות

קורות פלדה כפולות בדלתות

אבזור

מפרט אבזור
תאי אחסון

תא אחסון עם שקע 12Vבמשענת יד קדמית
תא אחסון עם שקע 12Vוחיבור USB ו- AUX בקונסולה מרכזית 

תא אחסון קטן למטבעות לצד ההגה
תא אחסון עליון למשקפיים

מחזיק בקבוקים בדלתות קדמיות אחוריות
תא כפפות עם נעילה ותאורה

תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות
מתקן לשתי כוסות מלפנים

משענת יד מרכזית לנוסעים מאחור עם מתקן לכוסות
כיסים בגב מושבים קדמיים

תא מטען מרופד ומבודד עם תאורה - ופתיחה חשמלית מהשלט

עיצוב ואביזרים פנימיים
מערכת מולטימדיה חליפית בהתקנה מקומית הכוללת מסך מגע על פי המפורט בטופס ההזמנה

10 רמקולים
אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע, דיבורית Bluetooth וצג נתוני נסיעה

)Cruise Control( בקרת שיוט
חיישן אורות - הדלקה אוטומטית של אורות דרך בהתאם לעוצמת האור החיצונית

הגה כח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק
עמעם תאורה ללוח המחוונים

4 חלונות חשמל
חלונות קדמיים עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת ומנגנון היפוך
נעילת דלתות מרכזית עם שליטה ממפתח מקורי )כולל פתיחת תא מטען(

מערכת התנעה חכמה )keyless( - כפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח, על ידי זיהוי אוטומטי של השלט
2 מפתחות שלט )Keyless( - לפתיחה והנעה של הרכב ללא שימוש במפתח 

כפתור EV המאפשר מעבר לשימוש במנוע החשמלי בלבד עם נורית חיווי בלוח המחוונים
כפתור ECO לנהיגה חסכונית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

מערכת מיזוג אוויר מקורית עם בקרת אקלים נפרדת לנהג ולנוסע לצידו,  עם פתחי מיזוג אחוריים
סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו, עם אפשרות הארכה

מראה פנימית מתכהה אוטומטית בעת סינוור, עם מצפן ותצוגת שעון דיגיטלי
תאורה פנימית מלפנים ומאחור

תאורת דלתות קדמיות
משענות ראש מתכווננות מעלה מטה לנהג ולנוסע לצידו 

מיגון
אימובילייזר מקורי
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עיצוב ואביזרים פנימיים
מושב נהג ומושב נוסע קדמי מתכווננים חשמלית

כוונון חשמלי למשענת גב תחתון במושב הנהג 
הגה מצופה עור 

ריפודי עור 
חימום מושבים קדמיים 

רצפה שטוחה לרגלי הנוסעים מאחור 
מכסה דלק נפתח מתא הנהג 

אפשרת פתיחת תא מטען משלט מקורי, מכפתור על גבי תא המטען ומידית בתא הנהג
אנטנה פנימית בשמשה אחורית

סט שטיחים קדמי ואחורי מקורי

צג נתונים מרכזי / מחשב דרך המשולב בלוח המחוונים ומציג:
 טמפ' חיצונית, טווח שיוט, צריכת דלק מיידית וממוצעת, מהירות ממוצעת, מרחק נסיעה בהתאם לכמות הדלק שנותרה במיכל, מדידת זמן נסיעה, 

תצוגת מצב דלתות, שעון חום מנוע, מצב סוללה

התמונות להמחשה בלבד.

לבן פנינה מטאלי 070 5B2 1שמפניה מטאליJ9 כסוף מטאלי לבן 040אפור כהה מטאלי 1H1שחור מטאלי 218

מפרט אבזור

אבזור
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ה-CAMRY HYBRID תעניק לך שקט נפשי לאורך כל הדרך,
בזכות האמינות והאיכות שהפכו לשם נרדף לטויוטה.

תכנית הטיפולים
ה-CAMRY HYBRID זקוקה לטיפול ביניים כל 

15,000 ק"מ או שנה )המוקדם מביניהם(. 
טיפול ראשי כל 30,000 ק"מ או שנתיים 

)המוקדם מביניהם(.

TOYOTA איכות השירות של
בסוכנויות המשנה של TOYOTA, הפרוסות ברחבי 

הארץ, תקבל שירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, 
על ידי אנשי מקצוע שהוכשרו והוסמכו עפ"י הנחיות 
היצרן. כך תשמור על ערך רכבך לאורך שנים רבות.

21 20

חלקי חילוף מקוריים
 ה-CAMRY HYBRID מתוכנן כך שעלות האחזקה

תהיה נמוכה ככל האפשר. מומלץ להשתמש 
בחלפים מקוריים, אשר יוצרו עפ"י מפרט מחמיר 

ומדויק של היצרן ומותאמים באופן מלא לרכב. 
כך תבטיח לעצמך שרכבך ישרת אותך באמינות 

ובבטיחות וכן ישמור על ערכו לאורך שנים רבות.
חברת TOYOTA מעניקה אחריות לשנה מלאה לכל 

חלק מקורי אשר יותקן ברכבך, ללא הגבלת ק"מ.

100%
חלפים מקוריים, לבטיחות שלך

שירות 24/7 
שירות טויוטה בדרכים 24/7 נותן מענה אישי וסיוע 

בעת הצורך, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 
בסוכנויות המשנה המורשות ברחבי הארץ.

 TOYOTA האחריות של
 CAMRY HYBRID-האחריות לכל החלקים המקוריים של ה

שלך ניתנת בהתאם לתנאים המפורטים בחוברת "אחריות 
ואחזקה", לתקופה של שנתיים, ללא הגבלת מרחק נסיעה 
ולמשך שנה נוספת )שלישית( או עד 100,000 ק"מ, לפי 
המוקדם מביניהם. הרכיבים ההיברידיים )מצבר מתח גבוה, 
יחידת בקרת מצבר, יחידת בקרת המערכת ההיברידית, 

 ממיר מתחים( נכללים במסגרת האחריות לתקופה של
5 שנים או 100,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.
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פרסום זה הוא בינלאומי ולכן יתכן שהצילומים או ההסברים אינם מתייחסים בהכרח לתכונות, מפרטים, ציוד ואביזרים האפשריים בכל ארץ וארץ, בין אם כציוד סטנדרטי או כהזמנה. 
כמו כן, יתכן שתכונות מסוימות הושמטו. לכן, פנה תמיד אל נציג המכירות והתייעץ עימו לגבי הפרטים השונים. חברת "יוניון מוטורס", יבואנית TOYOTA בישראל, שומרת לעצמה 
את הזכות לשנות מפרטים, ציוד, אביזרים, צבעים ומחירים בכל עת וללא הודעה מראש. האביזרים הנראים בפרסום זה הם מקוריים של TOYOTA וחלקם ניתנים לרכישה תמורת 

תוספת תשלום. כל הנתונים המתייחסים לביצועי הרכב לקוחים מתחשיבים של חברת TOYOTA המבוססים על מכוניות מייצור שוטף. ט.ל.ח.      

TOYOTA למען סביבה ירוקה יותר.
 "יוניון מוטורס", היבואנית הרשמית של רכבי TOYOTA בישראל, היא יבואנית הרכב הראשונה בארץ המוסמכת על ידי
 TOYOTA יחד עם כל סוכנויות המשנה של ,ISO14001:2004 מכון התקנים הישראלי לתקן מערכות ניהול סביבתי
בישראל. תו תקן זה מחייב את החברה לקיים ולפתח מדיניות סביבתית, הכוללת בין היתר ניטור והפחתה בצריכת 

האנרגיה, מיחזור והעלאת המודעות לסביבה בתוך החברה והקהילה.

95% CAMRY HYBRID-מרכיבי ה
ניתנים לשימוש חוזר

 5. טפל ברכב עפ"י 
    הוראות היצרן.

 3. שלב מספר סידורים יחד.  
     נסיעה אחת לאותו מרחק,    

    צורכת פחות דלק.

 2. תכנן את מסלול הנסיעה        
    מראש וקצר את הדרך.

 4. בדוק לחץ אוויר בצמיגים. 
     אם הוא נמוך מדי, צריכת 

    הדלק תעלה.

 1. הוצא חפצים מיותרים  
     וכבדים ואל תעמיס על     

    משקל הרכב.
Kg

 דרכים לחסוך
בצריכת הדלק:

אנו ב-TOYOTA מתכננים ומייצרים את הרכבים שלנו
עפ"י שלושה עקרונות: שימוש חוזר, מיחזור והפחתה.

95% מהחלקים המרכיבים את ה-CAMRY HYBRID ניתנים 
לשימוש חוזר ולשיחזור. 100% מהחומרים מקודדים, וארבע 

.2000/53/EC מתכות כבדות הוסרו לחלוטין בהתאם להוראה

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
CAMRY 
HYBRIDדרגה 6.22בינעירוני5.9עירוני

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

1 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 72
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 לרשותך סוכנויות משנה טויוטה ברחבי הארץ.
www.toyota.co.il לסוכנות המשנה הקרובה אליך, חייג:  או היכנס לאתר האינטרנט
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