
מפרט טכני ואבזור
LAND CRUISER



מנוע

סוג  
טורבו דיזל

DOHC 16 שסתומים
1KD - FTV

2982נפח )סמ"ק(
190/3400הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

42.83/1600-3000מומנט פיתול מרבי )סל"ד/קג"מ(
96X103מהלך x קדח )מ"מ(

15.0:1יחס דחיסה
4X4 - AWD קבועהסוג הנעה

תיבת הילוכים אוטומטית 5+1 הילוכים - טיפטרוניק עם בקרה אלקטרונית
יחסי העברה
3.520הילוך ראשון

2.042הילוך שני
1.400הילוך שלישי
1.000הילוך רביעי

0.716הילוך חמישי
3.224הילוך אחורי

3.909יחס העברה הינע סופי
LOW 2.566יחס העברה - מצב
HIGH 1.000יחס העברה - מצב

  HIGH/LOW שילוב הילוך כח
●באמצעות מתג חשמלי

 TORSEN® LSD דיפרנציאל מרכזי 
●עם מתג נעילה

בלמים - מערכת הידראולית כפולה עם מגבר בלם
דיסק מאווררקדמיים
דיסק מאוורראחוריים

מתלים
עצמות עצה כפולותקדמיים
מתלה רב חיבורי וקורת רוחבאחוריים

מערכת חשמל - מצבר
12Vמתח

)Ah( 70זרם

דיזל ארוךדיזל קצרביצועים
175175מהירות מרבית )קמ"ש(

10.211תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(
3232נתוני שטח: זווית גישה )מעלות(

2625                זווית נטישה )מעלות(
4242                 זווית טיפוס מרבית )מעלות(

4242                שיפוע צד מרבי )מעלות(
2522                זווית גחון )מעלות(

כושר גרירה
750750גרור ללא בלמים )ק"ג( 

**2225/*20702300גרור עם בלמים )ק"ג(
 TS בדגם**  Luxury-ו Select AC בדגמים *

סטנדרט ●    לא קיים ❍

מערכת דלק - הזרקת דלק אלקטרונית מבוקרת ע"י מחשב 
8787קיבולת מיכל הדלק )ל'(

סולרסולרסוג דלק
10.410.3צריכת דלק*: עירונית ק"מ/ל'

14.314.1                   בין עירונית ק"מ/ל'
12.712.3                   משולבת ק"מ/ל'

DpFDpFמסנן חלקיקים
209213פליטת  CO2  משולבת )גרם/ק"מ( 

* הנתונים הנ"ל הינם על פי נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה.

מידות ומשקלים
44854760אורך כללי )מ"מ(
18851885רוחב כללי )מ"מ(
18351845גובה כללי )מ"מ(

24552790מרחק סרנים )מ"מ(
210220מרווח גחון )מ"מ(

 15851585מפשק גלגלים קדמיים )מ"מ(
 15851605מפשק גלגלים אחוריים )מ"מ(

** 2150/* 19952225משקל עצמי )ק"ג(
** 2980/* 26002990משקל כולל מורשה )ק"ג(

5.25.8רדיוס סיבוב מינימלי )מ'(
**5/*57מספר נוסעים )כולל נהג(

265/65R17265/65R17מידת צמיגים
 TS בדגם**  Luxury-ו Select AC בדגמים *

LAND CRUISER מפרט טכני



ארוךקצר
 +SELECT עיצוב ואביזרים חיצוניים

 SUNROOFTSSELECT ACLUXURY

●●בצבע שחור ●גריל סריג בציפוי כרום

●●בצבע שחור  ●ידיות דלתות בצבע הרכב

●●●●פגושים בצבע הרכב

●●בצבע שחור  ●מראות צד: בצבע הרכב

●●●●                בעלות כיוונון חשמלי

●●●●                מנורות איתות משולבות

●●❍●                מתקפלות חשמלית

●●●●פנסי הלוגן קדמיים 

●●●●פנסי LED אחוריים 

●●❍●פנסי ערפל קדמיים

●●●●פנסי ערפל אחוריים

LED פנס בלם אחורי עילי●●●●

●●●●מגב אחורי עם השהייה מובנה בספוילר אחורי

)Sunroof( חלון שמש חשמלי●❍❍●

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

●●●●נעילה מרכזית עם שליטה ממפתח מקורי 

●●●קדמיות בלבדתאורה בחלק תחתון של דלתות קדמיות ואחוריות

●●●❍פתיחת חלון בדלת תא מטען אחורית באמצעות שלט

●●●●מכסה מנוע מתרומם טלסקופית

●●❍●מדרגות צד 

●●●●מגני בוץ 

●●●●גלגלי סגסוגת קלה 

ע"ג דלתגלגל רזרבי בגודל מלא כולל חישוק סגסוגת קלה
תא מטען

בתחתית
הרכב

בתחתית
הרכב

בתחתית
הרכב

בטיחות
7 כריות אוויר: 

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

2 כריות אוויר וילון צידיות
כרית אוויר לברכי הנהג

●●●●

●●●●אפשרות לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע באמצעות מפתח עם חיווי 

)TpWS( נורית חיווי לניתור לחץ אוויר בצמיגים●●●●

●●●●מערכת ABS ל-4 גלגלים 

LAND CRUISER מפרט אבזור



דגם דיזל ארוך זווית גישה/גחון/נטישהדגם דיזל קצר זווית גישה/גחון/נטישהשיפוע צד מרבי התמונות להמחשה בלבד.זווית טיפוס מרבית

ארוךקצר

 +SELECT עיצוב ואביזרים פנימיים
 SUNROOFTSSELECT ACLUXURY

:TOYOTA TOUCH 2 מערכת
מסך מגע "7

מצלמה אחורית
Bluetooth דיבורית

רדיו
Mp3 הקורא קבצי CD נגן

צג נתוני נסיעה

●●●●

●●●●9 רמקולים

●●●●אנטנה משולבת בשמשה

●●ללא הפרדה●מערכת מיזוג אוויר מקורית עם בקרת אקלים נפרדת לנהג ולנוסע לצדו

❍❍●●פתחי אוורור בקונסולה המרכזית לנוסעים מאחור

●●❍❍יחידת מיזוג אחורית הכוללת בקרת אקלים נפרדת

 מערכת התנעה חכמה )Keyless( - כפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח,
●●●●על ידי זיהוי אוטומטי של השלט

2444חלונות חשמל ואפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת ומנגנון היפוך 
●●●●מתג לנעילת דלתות מבפנים

●●●●מפשיר אדים אחורי 

●●●●דיבורית Bluetooth עם מיקרופון מובנה

●●●●שקעי USB+AUX לחיבור חיצוני

●●●●עמעם תאורה ללוח מחוונים 

●●●●שעון דיגיטלי

●●●●תצוגת בורר מצב ידית הילוכים בלוח מחוונים

)Cruise Control( מערכת בקרת שיוט●❍●●

גלגל הגה 4 צלעות הכולל כפתורי שליטה על מערכת השמע
Bluetooth ודיבורית●●●●

●●❍●גלגל הגה מצופה עור 

●●❍●ידית הילוכים מצופה עור

)VFC( הגה כוח עם בקרת זרימה משתנה●●●●

סטנדרט ●    לא קיים ❍ יכולת עבירות בשטח:

LAND CRUISER מפרט אבזור



ארוךקצר
 +SELECT בטיחות

 SUNROOFTSSELECT ACLUXURY

●●●●מערכת EBD - חלוקת כוח הבלימה

●●●●מערכת VSC - בקרת יציבות, עם אפשרות ניתוק

●●●●מערכת A-TRC - בקרת אחיזה פעילה

●●●●מערכת BA - סיוע בבלימה

●●●●מערכת HAC - למניעת הידרדרות הרכב לאחור בעלייה

●●●●מערכת DAC - למניעת הידרדרות הרכב לפנים בירידה, עם אפשרות ניתוק

●●●●חגורות בטיחות מתכווננות מלפנים עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח וכיוון גובה 

3355חגורות בטיחות צולבות במושבים אחוריים 
●●●●נקודות עיגון לשני מושבי ISOFIX במושבים אחוריים צידיים בשורה 2

●●●●התראה על סטטוס חגירת חגורות בטיחות לנהג ולנוסע לצדו

משענות ראש קדמיות אקטיביות מתכווננות עם מנגנון WIL להפחתת פגיעות צוואר בעת 
●●●●פגיעה מאחור

3355משענות ראש במושבים אחוריים מתכווננות מעלה ומטה
●●●❍אפשרות לנעילת ביטחון בדלתות אחוריות

●●●●דוושות קורסות בעת תאונה

●●●●הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות

●●●●קורות פלדה בדלתות

מיגון
●●●●אימובילייזר מקורי

תאי אחסון
●●●●קונסולה מרכזית עם משענת יד מרופדת המתכווננת קדימה ואחורה

●●●●תא אחסון כפול ממוזג במשענת יד קדמית

●●●●2 מחזיקי כוסות מלפנים

●●●●תא כפפות ננעל עם תאורה 

●●●●תא אחסון עליון למשקפיים

●●●●תא אחסון מתחת ליחידת בקרת האקלים

●●●●תאי אחסון לבקבוקים בדלתות קדמיות ואחוריות

●●●●משענת יד אחורית מרכזית עם מחזיקי כוסות בשורה 2 

●●❍❍מחזיקי כוסות צידיים במושב אחורי בשורה 3

●●❍●כיסים בגב מושבים קדמיים

●●❍●תא מטען מרופד עם תאורה 

סטנדרט ●    לא קיים ❍

LAND CRUISER מפרט אבזור



ארוךקצר

 +SELECT עיצוב ואביזרים פנימיים
 SUNROOFTSSELECT ACLUXURY

●●●●הגה טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק

●●●●זמזם התראה לאורות דולקים

   12DC 12/אחוריDC 12/אמצעיDC שקעים: קדמי❍●❍❍

   220AC 12/אחוריDC 12/אמצעיDC שקעים: קדמי●❍●●

●●●●סוככי שמש עם מראות איפור מוארות לנהג ולנוסע לצדו

●●●●מראת שיחה פנימית פנורמית לצפייה ביושבים מאחור 

●●❍❍כוונון חשמלי למושבי הנהג והנוסע לצידו

●●❍❍מושבים קדמיים עם חימום

●●●●תמיכת גב תחתון מתכווננת חשמלית במושב הנהג 

●●●60/40משענות מושבים אחוריים בשורה 2 מתקפלות ומתפצלות 40/20/40

●●❍❍מושבי שורה 2 ניתנים לכוונון קדימה ואחורה בחלוקה 60/40

●●❍❍מושב אחורי, שורה 3, מתפצל ומתקפל 50/50, לתוך רצפת תא המטען

●●●●תאורת קריאה אישית מלפנים

❍●●●ריפודי בד מהודרים

●❍❍❍ריפודי עור איכותיים

●●●●ידיות אחיזה לכל הנוסעים ברכב

●●●●2 ווי תלייה מאחור 

●●●מלפניםידיות עזר לכניסה לרכב )מלפנים ומאחור(

●●●●מאפרה 

●●●●וילון גלילה נשלף לכיסוי תא המטען 

●●●●סט שטיחים מקוריים )קדמיים ואחוריים(

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

ECO-Drive מרחק נסיעה בהתאם לכמות הדלק שנותרה במיכל, נורית חיווי●●●●

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
דרגה 7.015בינעירוני9.6עירונידיזל קצר
1דרגה 7.115בינעירוני9.7עירונידיזל ארוך 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 147 15

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009 EEC/80/ 1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן

זיהום מזעריזיהום מרבי

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

LAND CRUISER מפרט אבזור


