
התמונות להמחשה בלבד

ידנית 6+1תיבת הילוכים - יחסי העברה
)6MT(

אוטומטית רציפה    
)CVT( 7+1

היברידית
)e-CVT(

3.538הילוך ראשון 

חשמלית רציפה2.386-0.426

1.913הילוך שני
1.392הילוך שלישי
1.029הילוך רביעי

0.818הילוך חמישי
0.700הילוך שישי

❍הילוך שביעי

3.3332.505הילוך אחורי
4.2945.0793.2יחס העברה סופי

ביצועים 
15.415.930.3צריכת דלק*: עירונית )ק"מ/ליטר(

23.322.227.8                   בין עירונית )ק"מ/ליטר(
19.619.627.8                   משולבת )ק"מ/ליטר(

11911982פליטת CO2 )גר'/ק"מ(
11.712.312תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

175175165מהירות מרבית )קמ"ש(
4.84.84.8רדיוס סיבוב מזערי )מ'( 

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

YarisYaris Hybridמתלים
מקפרסוןמקפרסוןקדמיים
קורת פיתולקורת פיתולאחוריים

מידות ומשקלים
39503950אורך )מ"מ(
16951695רוחב )מ"מ(
15201520גובה )מ"מ(

25102510רוחק סרנים )מ"מ(
14651470מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
14601460מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

1015/10051085משקל עצמי ידני/אוטומטי )ק"ג(
❍550/750כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק"ג(

145135מרווח גחון )מ"מ(
 נפח תא מטען

286286עד גובה מושב אחורי )ליטר(

"מ
 מ

15
20

810 מ"מ 2510 מ"מ
3950 מ"מ

1695 מ"מ
1460 מ"מ

1470/1465 מ"מ
1695 מ"מ

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

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
  HYBRIDדרגה 3.62בינעירוני3.3עירוני
דרגה 4.53בינעירוני6.3עירוני אוטומטי 

1דרגה 4.33בינעירוני6.5עירוני ידני 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

630 מ"מ



YarisYaris Hybridמנוע
1NR-FE1NZ-FXEדגם

טורי DOHC, עם 4 צילינדרים, 16 שסתומיםסוג מנוע
ומערכת Dual VVT-i - תזמון שסתומים משתנה כפול חכם

טורי DOHC, עם 4 צילינדרים, 16 שסתומים
 VVT-i ומערכת

13291497נפח )סמ"ק(
99.3/600075/4800הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

99❍הספק מרבי משולב )כ"ס(
12.75/400011.3/3600-4400מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

X 80.575 X 84.7 72.5קדח X מהלך )מ"מ(
11.5:113.4:1יחס דחיסה

קדמיתקדמיתסוג הנעה
אלקטרונית, מבוקרת מחשב אלקטרונית, מבוקרת מחשב הצתה

 מערכת RBS -  ליצירת אנרגיה חשמלית
●❍בזמן האטה

מנוע חשמלי 
MG2❍דגם

520V❍מתח

61❍הספק מרבי )כ"ס(
17.2❍מומנט מרבי )קג"מ(

MG1❍גנרטור

מצבר הנעה
144V❍מתח

ניקל מטאל❍סוג מצבר

מצבר עזר
12V12Vמתח

4535מצבר )אמפר X שעה(

צמיגים
R15 84H 185/60 R15 84H 185/60 מידה

מערכת דלק
4236קיבולת מיכל דלק )ל'(

אוקטן 95 נטול עופרתאוקטן 95 נטול עופרתסוג דלק

היגוי
סבבת ומוט משונןסבבת ומוט משונןמערכת הגה  

חשמלית EPSחשמלית EPSהגברת כוח להגה

בלמים
דיסק מאווררדיסק מאווררקדמיים
דיסק בלימהתוף בלימהאחוריים

דיסק בלימהתוף בלימהבלם חניה

מפרט טכני

  סטנדרט ●    לא קיים ❍



מפרט טכני ואבזור
YARIS



מפרט אבזור
SolStyleSkyHybridעיצוב ואביזרים חיצוניים 

●●●●5 דלתות

●●●●מראות, פגושים וידיות לדלתות בצבע הרכב

●●●●פס עיטור קדמי בגימור כרום

Piano Black גריל קדמי❍❍❍●

●●●●כוונון גובה חשמלי לפנסים הקדמיים

DRl *פנסי הלוגן קדמיים בתצורת רפלקטור עם תאורת יום קדמית●❍❍❍

lED DRl  *פנסי הלוגן קדמיים בתצורת פרוז'קטור עם תאורת יום קדמית❍●●●

●❍❍❍פנסי lED אחוריים 

●●●●מראות צד מתכווננות חשמלית עם פנסי איתות

❍●❍❍שמשות מוכהות בחלונות אחוריים לפרטיות מרבית

❍●❍❍גג זכוכית פנורמי

●●❍❍פנסי ערפל קדמיים

●●●●פנס ערפל אחורי

●●●●מגב קדמי ומגב אחורי עם מתז והשהייה

●●●●מפשיר אדים אחורי

●●●●פנס בלם אחורי עילי 

❍❍●●צלחות כיסוי מהודרות לגלגלים )טסות(

●●❍❍גלגלי סגסוגת קלה

●●●●גלגל רזרבי בגודל מלא

* תאורת היום הקדמית נדלקת עם התנעת הרכב, כל עוד פנסי הרכב אינם דולקים.

בטיחות
7 כריות אוויר:

2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
2 כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע לצידו

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

●●●●

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

)TPWS( נורית חיווי לניטור לחץ אוויר בצמיגים●●●●

●●●●מערכת VSC - בקרת יציבות עם אפשרות לניתוק

●●●●מערכת ABS ל-4 גלגלים

●●●●מערכת EBD - חלוקת כוח הבלימה

●●●●מערכת TRC - בקרת משיכה

●●●●מערכת BA - סיוע בבלימה

●❍❍❍מערכת HAC - מניעת דרדור הרכב לאחור בעלייה

●●●●מושבים קדמיים עם מבנה ארגונומי, להפחתת פגיעות צוואר הנובעות מתופעת "צליפת שוט"

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

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

●●●●כפתור למניעת פתיחת דלתות אחוריות מבפנים

●●●●5 משענות ראש מתכווננות מעלה מטה

●●●●הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות

●●●●נקודות עיגון למושבי ISOFIX במושבים אחוריים

●●●●קורות פלדה בדלתות

רמת גימור Sol ניתנת לרכישה עם תיבת הילוכים אוטומטית או ידנית.



SolStyleSkyHybridתאי אחסון
●●●●מחזיק כוסות קדמי

●●●●מחזיק כוסות בין הנהג לנוסע

●●●●תא אחסון משמאל להגה

●●●●תא כפפות 

●●●●מחזיק לבקבוקים בדלתות קדמיות

●❍❍❍כיס בגב מושב הנוסע לצד הנהג

●●●●תא מטען מרופד עם תאורה

מיגון
●●●●אימובילייזר מקורי

●●●●נעילה מרכזית עם שליטה ממפתח מקורי

עיצוב ואביזרים פנימיים
:TOYOTA TOUCH2 מערכת 

מסך מגע "7 ברזולוציה גבוהה
מצלמה אחורית

Bluetooth דיבורית
רדיו

הצגת נתוני הדרך על המסך

❍●●●

●❍❍❍תצוגת Energy Monitor על גבי מסך המגע

MP3+WMA רדיו דיסק מקורי הקורא●❍❍❍

●●●●אנטנה חיצונית בגג

●●●●6 רמקולים

●●●●כניסות AUX ו-USB בתחתית הקונסולה המרכזית

●●●●4 חלונות חשמל

●●●●חלון נהג עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת ומנגנון היפוך

●●●●מזגן מקורי 

●❍❍❍בקרת אקלים דיגיטלית עם אפשרות לכוונון טמפרטורה נפרדת לנהג ולנוסע לצידו

●●●●מושב נהג מתכוונן לגובה

שחור מטאלי 209 3N8 אדום מטאלי לבן  פנינה מטאלי 084



לבן 040

  סטנדרט ●    לא קיים ❍

1G3 אפור כהה מטאלי

 זמינות הצבעים משתנה בהתאם לרמת הגימור. התמונות להמחשה בלבד.

SolStyleSkyHybridעיצוב ואביזרים פנימיים
●קפיצי נשלףקפיצי נשלףקפיצי נשלף2 מפתחות שלט

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

●❍❍❍כפתור EV המאפשר מעבר לשימוש במנוע החשמלי בלבד עם נורית חיווי בלוח המחוונים

●❍❍❍כפתור ECO לנהיגה חסכונית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

❍●●בדגם אוטומטי בלבדכפתור SPORT לנהיגה ספורטיבית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

●●●●הגה כוח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק

●●●●כפתורי שליטה מההגה על מערכת השמע

Bluetooth כפתורי שליטה מההגה על דיבורית❍●●●

●●●●הגה מצופה עור 

●❍❍❍ידית הילוכים מצופה עור

●❍❍❍ידית בלם יד מצופה עור

12V שקע חשמלי●●●●

●●●●עמעם תאורה ללוח המחוונים

●●●●זמזם התראה לאורות דולקים בעת כיבוי המנוע

❍●●בדגם אוטומטי בלבדPaddle Shifts - מתגי העברת הילוכים משולבים בגלגל ההגה

●●●בדגם אוטומטי בלבדתצוגת מצב ידית הילוכים בלוח המחוונים

●●●●ריפודי בד מהודרים

●●●●רצפה שטוחה לרגלי הנוסעים מאחור

●●●●סוככי שמש עם מראה לנהג ולנוסע לצידו

●●●●תאורה פנימית ותאורת מפות

●●●●משענות מושב אחורי מתקפלות ומתפצלות 60/40

●●●●ידית אחיזה פנימית לסגירת דלת תא מטען

●●●●ידיות אחיזה לנוסעים ברכב

●●●●סט שטיחים קדמי ואחורי חליפי

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

●●●●בהתאם לכמות הדלק שנותרה במיכל

8S7 תכלת מטאלי 1F7 כסוף מטאלי


