
מפרט טכני
מנוע בנזין

2ZR-FXEדגם

4 צילינדרים 16שסתומים VVT-i סוג מנוע
1798נפח )סמ"ק(

99/5200הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(
136הספק מרבי משולב )כ"ס(

14.4/4000מומנט פיתול מרבי )סל"ד/קג"מ(
80.5X88.3קדח X מהלך )מ"מ(

13.0:1יחס דחיסה
קדמיתסוג הנעה

אלקטרונית מבוקרת מחשבהצתה
היברידית רציפהתיבת הילוכים  

3.703תיבת הילוכים - יחס העברה סופי 

מנוע חשמלי
MG2דגם 

650Vמתח  

82הספק מרבי )כ"ס(
21.1מומנט מרבי )קג"מ(

MG1גנרטור

מצבר הנעה
201.6Vמתח 

ליתיום יון סוג מצבר
מתחת למשענת יד קדמיתמיקום מצבר היברידי

מצבר עזר
12V מתח 

46Ahהספק

היגוי 
מסרק ומוט משונןסוג

חשמליתהגברת כוח להגה

מערכת דלק
45קיבולת מיכל דלק )ל'(

95 אוקטן, נטול עופרתסוג דלק )בנזין(



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

התמונות להמחשה בלבד.
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מידות ומשקלים
4615אורך כללי )מ"מ(
1775רוחב כללי )מ"מ(
1575גובה כללי )מ"מ(

2780רוחק סרנים )מ"מ(
1540מפשק גלגלים קדמיים )מ"מ(
1545מפשק גלגלים אחוריים )מ"מ(

1495משקל עצמי )ק"ג(
145מרווח גחון )מ"מ(

נפח תא מטען )ליטר( מצב 7 נוסעים
232עד תקרת הרכב

נפח תא מטען )ליטר( מצב 5 נוסעים
784עד תקרת הרכב

נפח תא מטען )ליטר( מצב 2 נוסעים
1750עד תקרת הרכב

צמיגים
R16 92V/205/60  מידה

ביצועים
26.3צריכת דלק*: עירונית )ק"מ/ליטר(

23.8                   בין עירונית )ק"מ/ליטר(
24.4                   משולבת )ק"מ/ליטר(

11.3תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(
96פליטת CO2 )גרם/ק"מ(
5.5רדיוס סיבוב מזערי )מ'( 
165מהירות מרבית )קמ"ש(

* הנתונים הנ"ל הינם עפ"י נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה 

מתלים
מקפרסוןקדמיים
מוט פיתולאחוריים

בלמים
דיסק מאווררקדמיים
דיסק אחוריים

דיסק משולב תוף בלימהבלם חניה



מפרט טכני ואבזור
PRIUS+



מפרט אבזור
עיצוב ואביזרים חיצוניים

פנסי הלוגן קדמיים עם כוונון גובה חשמלי 
*)DRL( קדמית LED תאורת יום

פנסי LED אחוריים
פנס ערפל אחורי

פנס בלם אחורי עילי
מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית בצבע הרכב עם פנסי איתות

פגושים וידיות בצבע הרכב
שמשות כהות להגנה מפני קרני שמש אולטרה סגולות

)Privacy Glass( שמשות מוכהות בחלונות אחוריים לפרטיות מרבית
מגבים קדמיים עם השהייה ומתז

מגב אחורי עם מתז
מפשיר אדים אחורי

נעילה מרכזית עם שליטה ממפתח מקורי
מערכת כניסה חכמה - Smart Entry )בדלת נהג בלבד(

2 שלטים - keyless )לפתיחה והנעה של הרכב ללא שימוש במפתח(
חישוקי סגסוגת קלה עם צלחות כיסוי מהודרות )טסות(

)Space Saver( גלגל חלופי קטן
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
כרית אוויר לברכי הנהג

אפשרות לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע באמצעות מפתח עם חיווי
מערכת ABS ל-4 גלגלים

מערכת EBD - חלוקת כוח הבלימה
מערכת + VSC - בקרת יציבות חכמה

בטיחות
מערכת TRC - בקרת משיכה

מערכת BA - סיוע בבלימה
מערכת EBS - התראה לבלימת חירום

נקודות עיגון למושבי ISOFIX במושבים אחוריים
חגורות בטיחות מלפנים עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח וכוונון גובה

5 חגורות בטיחות צולבות מאחור
חיווי בלוח מחוונים על סטטוס חגירת חגורות בטיחות לכל הנוסעים ברכב

משענות ראש קדמיות אקטיביות מתכווננות מעלה ומטה
5 משענות ראש במושבים אחוריים מתכווננות מעלה ומטה

הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות
קורות פלדה בדלתות

תאי אחסון
קונסולה מרכזית עם תא אחסון ומשענת יד קדמית מרופדת

אזור אחסון בקדמת הקונסולה המרכזית
 מחזיקי כוסות מלפנים ומאחור

)2 בקונסולה מרכזית + 1 לנוסע ליד הנהג + 2 לנוסעים בשורה 3(
2 ווי תליה

תא כפפות כפול )עליון + תחתון(
תאורה בתא כפפות תחתון
תא אחסון עליון למשקפיים

תאי אחסון לבקבוקים בדלתות קדמיות ואחוריות
תא מטען מרופד עם תאורה

תא אחסון בתחתית תא מטען
תאי אחסון צידיים בתא המטען

מיגון
אימובילייזר מקורי



התמונות להמחשה בלבד.

עיצוב ואביזרים פנימיים

:TOYOTA TOUCH מערכת
מסך מגע "6.1

Bluetooth דיבורית
MP3 הקורא קבצי CD נגן

תצוגת Energy Monitor על גבי מסך המגע

6 רמקולים
כניסת AUX ו-USB לחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה מרכזית

,Bluetooth-אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע, דיבורית ה 
צג נתוני הנסיעה ומיזוג האוויר

הגה כוח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק
)Cruise Control( בקרת שיוט

2 שקעי 12V )1 בקונסולה המרכזית + 1 בתא המטען(
כפתור EV המאפשר מעבר לשימוש במנוע חשמלי בלבד

כפתור ECO לנהיגה חסכונית
כפתור POWER לנהיגה ספורטיבית

4 חלונות חשמל עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת ומנגנון היפוך
מזגן מקורי עם בקרת אקלים דיגיטלית 

תצוגה של הטמפרטורה החיצונית בצג המזגן
תצוגת בורר מצב ידית הילוכים בלוח מחוונים

מושבי שורה 2 מתכווננים קדימה ואחורה

1G3 1 לבן פנינה מטאלי 070אפור כהה מטאליF7 לבן 040כסוף מטאלי

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
PRIUS+דרגה 4.22בינעירוני3.8עירוני

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

עיצוב ואביזרים פנימיים
מושבי שורה 2 מתפצלים ומתקפלים )40/20/40(

מושבי שורה 3 מתפצלים ומתקפלים למצב שטוח לחלוטין )50/50(
תאורה בחלק תחתון של דלתות קדמיות

הגה מצופה עור
ידית הילוכים מעוצבת היברידית
זמזם התראה לאורות דולקים 

זמזם התראה בזמן נסיעה לאחור
עמעם תאורה ללוח מחוונים 

תאורת מפות כפולה מלפנים ומאחור
סוככי שמש עם מראה ותאורה

רצפת רכב שטוחה מאחור 
ריפודי בד מהודרים

פתיחה מכנית למכסה דלק מתוך הרכב
ווי קשירה בתא המטען

אנטנה חיצונית בגג
ידיות אחיזה לנוסעים בשורה ראשונה ושניה

צג נתונים מרכזי/מחשב דרך המשולב בלוח המחוונים ומציג:
שעון דיגיטלי, צריכת דלק נוכחית וממוצעת, מצב סוללה, מרחק נסיעה משוער 

 בהתאם לכמות הדלק שנשארה במיכל, חיווי מצב חגירת חגורות בטיחות
ECO לנוסעים במושב אחורי, צג נתוני



אביזרים*
האביזרים הנלווים של ה +Prius מוסיפים מגע של ייחודיות ומאפשרים לך לעצב את המכונית באופן הרצוי לך.

אביזרי כרום-ניקל
 עם קווי המתאר החלקים והזורמים שלה,
 ה +Prius זוכה למבטי הערכה בכל מקום

 אליו היא מגיעה. אביזרי הכרום-ניקל מבטאים
 את סגנון העיצוב האישי שלך ויתרמו להופעה

 המושכת והייחודית של ה +Prius שלך
)בתשלום נוסף(.

אביזרי הגנה ואחסון
כל אחד מאיתנו רואה את המכונית שלו באופן 
שונה. אביזרי האחסון וההגנה משקפים שוני זה, 

 בכך שהם שמים דגש על סגנון החיים השונה
 של כל אחד מאיתנו, ומאפשרים לך להתאים

את אביזרי הרכב לצרכיך )בתשלום נוסף(.

פס קישוט ניקל בתחתית דלת תא המטען

מגני בוץ )קדמיים ואחוריים(

*  האביזרים הנ"ל אינם כלולים במפרט הרכב והינם בתוספת תשלום. התמונות להמחשה בלבד.

פס עיטור ניקל על סף הדלת

מגני צד לדלתות

אמבטיה לתא מטען


