
RAV4
 מפרט טכני ואבזור



RAV4 מפרט טכני
 RAV4 RAV4 Hybrid Premiumמנוע

3ZR-FAE2AR-FXE  דגם

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

 בנזין, טורי, ארבעה צילינדרים, 
VVT-i מערכת

19872494נפח )סמ"ק(
152/6200155/5700הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

200❍הספק מרבי משולב )סל"ד/כ"ס(
20/380021.4/4200-4400מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

97.6X80.598X90קדח X מהלך )מ"מ(
10.5:112.5:1יחס דחיסה

קדמית4X4 -4WD אקטיביתסוג הנעה
אלקטרוניתאלקטרוניתהצתה

❍●מערכת Start&Stop עם אפשרות ניתוק

מנוע חשמלי
MG2❍דגם 

)V( 650❍מתח
141❍הספק מרבי )כ"ס(

27.53❍מומנט מרבי )קג"מ(
MG1❍גנרטור

מצבר הנעה
)V( 244.8❍מתח

ניקל מטאל❍סוג מצבר

ביצועים
12.219.6צריכת דלק*:    עירונית )ק"מ/ליטר(

17.919.6                      בין עירונית )ק"מ/ליטר(
15.419.6                      משולבת )ק"מ/ליטר(

149118פליטת CO2 )גרם/ק"מ(
10.78.3תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

185180מהירות מרבית )קמ"ש(
5.35.3רדיוס סיבוב מזערי )מ'( 

צמיגים
225/65R17 102H225/65R17 102Hמידה

*הנתונים הינם ע"פ נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה ואינם משקפים צריכה בפועל. ייתכן פער בין נתוני צריכת הדלק המפורסמים, שהינם כאמור בתנאי ניסוי ומעבדה, לבין צריכת הדלק בפועל.
● סטנדרט ❍  לא קיים



RAV4 מפרט טכני
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 RAV4  RAV4 Hybrid Premiumמערכת דלק

6056קיבולת מיכל דלק )ל'(
אוקטן 95אוקטן 95סוג דלק )בנזין(

היגוי 
סבבת ומוט משונןסבבת ומוט משונןמערכת הגה

חשמליתחשמליתהגברת כוח להגה

מתלים
מקפרסוןמקפרסוןקדמיים
עצמות עצה כפולהעצמות עצה כפולהאחוריים

בלמים
דיסק מאווררדיסק מאווררקדמיים
דיסקדיסקאחוריים

משולב בדיסק בלם חניה
משולב בדיסק אחוריאחורי

❍●אפשרות נעילת דיפרנציאל אורכי

●●מערכת הידראולית כפולה עם מגבר בלם

תיבת הילוכים רציפה 7+1
2.517-0.3903.75יחסי העברה

5.7913.75יחס העברה סופי

מערכת חשמל
6045מצבר )אמפר X שעה(

מידות ומשקלים
46054605אורך )מ"מ(
18451845רוחב )מ"מ(
16751675גובה )מ"מ(

26602660רוחק סרנים )מ"מ(
15701570מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
15701570מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(
44מספר נוסעים )למעט הנהג(

15201625משקל עצמי )ק"ג(
750/750750/800כושר גרירה עם / בלי בלמים )ק"ג(

163177מרווח גחון )מ"מ(
480-1640464-1579נפח תא מטען )ליטר(

● סטנדרט ❍  לא קיים



RAV4 מפרט אבזור
עיצוב ואביזרים חיצוניים

RAV4
 RAV4 Hybrid Premium 

GLIPremium
Smart Entry כניסה חכמה❍❍●

❍●●פנסי הלוגן קדמיים עם כוונון גובה חשמלי

●❍❍פנסי LED קדמיים

●●❍פנסי ערפל קדמיים

)*DRL( קדמית LED תאורת יום●●●

●●●פנסי LED אחוריים

●●❍חיישן תאורה

●●❍חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים

●●●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

●●●חישוקי סגסוגת קלה

●●●גלגל חלופי בגודל מלא

עיצוב ואביזרים פנימיים
RAV4

RAV4 Hybrid Premium 
GLIPremium

צג נתונים מרכזי המשולב בלוח המחוונים ומציג: טמפרטורה חיצונית, צריכת דלק 
עכשווית וממוצעת, מהירות עכשווית וממוצעת, מרחק נסיעה בהתאם לכמות הדלק 

שנותרה במיכל, מדידת זמן נסיעה, תצוגת מצב דלתות, תצוגת רדיו, נורית חיווי
Stop&Start הגדרות ,ECO MODE

●

כולל הגדרות 
פתיחת

דלת אחורית

כולל
Energy Monitor

הגדרות פתיחת דלת אחורית

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

●●●6 רמקולים

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

●●●הגה כוח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק, מצופה עור

● סטנדרט ❍  לא קיים



RAV4 מפרט אבזור
עיצוב ואביזרים פנימיים

RAV4
 RAV4 Hybrid Premium

GLIPremium
❍●❍Paddle Shifts - מתגי העברת הילוכים משולבים בגלגל ההגה

)Cruise Control( כולל מגביל בקרת שיוט
מהירות

כולל מגביל 
מהירות

●

מערכת התנעה חכמה )Keyless( - כפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח ע"י זיהוי 
●❍❍אוטומטי של השלט

 נשלפים עם 2 מפתחות
שלט

 נשלפים עם 
מפתחות שלטשלט

●●❍מראה פנימית מתכהה אוטומטית בעת סנוור

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

●●❍מיזוג אוויר מקורי מפוצל עם בקרת אקלים דיגיטאלית

●●●2 שקעי 12V בקונסולה מרכזית ובגב משענת יד

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

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

●●●כפתור SPORT לנהיגה ספורטיבית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

●●●סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו

●●●מושב נהג מתכוונן לגובה

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

מצב שטוח 
מצב שטוחלחלוטין

●●●משענות ראש מתכווננות מעלה מטה לכל הנוסעים

●●●אפשרות כוונון זווית משענות הגב לנוסעים מאחור

מהודריםמהודרים●ריפודי בד
●●●רצפה שטוחה לרגלי הנוסעים מאחור

●●●סט שטיחים קדמי ואחורי מקורי

●●●מאפרה

תאי איחסון
RAV4

RAV4 Hybrid Premium
GLIPremium

●●●תאי אחסון לבקבוקים בדלתות הקדמיות והאחריות

●●●מחזיקי כוסות מלפנים ובמשענת יד אחורית

●●●תא כפפות עם נעילה

●משענת יד עם תא אחסון בקונסולה מרכזית
מתכווננת 
בציפוי עור

מתכווננת 
בציפוי עור

●●●תא מטען מרופד ומואר, הכולל תא אחסון מתחת לרצפה

●●●כיסוי גלילה + רשת נוחות מודולארית לתא מטען

●●❍ דלת תא מטען מופעלת חשמלית על ע"י שלט או כפתור פנימי בצג הנהג, עם אפשרות ביטול 

● סטנדרט ❍  לא קיים

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

2 4 5 6 8 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
  RAV4דרגה 5.610בינעירוני8.2עירוני

  RAV4 HYBRID1דרגה 5.13בינעירוני5.1עירוני 9 11


