
YARIS CROSS



הבטיחות מעל הכל

 SOL  URBAN  SKY  HYBRID בטיחות
 ECO

 HYBRID 
 URBAN

 HYBRID  
 PREMIERE

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

2 כריות אוויר וילון צידיות לנהג ולנוסעים מלפנים ומאחור
2 כריות אוויר מרכזיות בין המושבים הקדמיים

אפשרות ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע ליד הנהג, באמצעות מפתח עם חיווי

●●●●●●

●●●●●●2 נקודות עיגון למושבי ISOFIX במושבים האחוריים

●●●●●●קורות פלדה כפולות בדלתות

●●●●●●מערכת TPWS - בקרת לחץ אוויר בגלגלים כולל מיקום

)AVAS - Acoustic Vehicle Alerting System( צליל התרעה על התקרבות הרכב
●●●❍❍❍פעיל בין מהירות 0 ל - 25  קמ"ש

●●●●●●מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגיית EBD לחלוקת כח הבלימה

●●●●●●מערכת SWAY WARNING SYSTEM להתראה על עייפות נהג

●●●●●●מערכת BA - הגברת כוח בלימה בחירום

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

●●●●●●מערכת EBS - התראת בלימת חירום באמצעות הבהוב אורות מצוקה

●●●●●●מערכת TRC - בקרת אחיזת כביש עם אפשרות ניתוק

●●●●●●מערכת HAC - עזר לזינוק בעלייה

מושבים קדמיים בעלי מבנה WIL אקטיבי להפחתת פגיעות צוואר הנובעות 
●●●●●●מתופעת "צליפת שוט"

●●●●●●הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות

חגורות בטיחות קדמיות עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח, כוונון גובה, נורית חיווי 
●●●●●●וזמזם התראה

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

●●●●●●נעילת ביטחון לדלתות האחוריות

●●●●●●תזכורת לנהג למניעת שיכחת ילדים במושב האחורי בעת כיבוי הרכב

*TOYOTA SAFETY SENSE 2.5 מערכות בטיחות אוטונומיות
מערכת קדם התנגשות הכוללת בלימת חירום, זיהוי הולכי רגל ביום ובלילה, זיהוי 
רכב דו גלגלי ביום בלבד, מערכת סיוע לפניה בצמתים ומערכת עזר בהיגוי בשעת 

)ESA( חירום
●●●●●●

●●●●●●מערכת שמירת מרכז נתיב

●●●●●●מערכת בקרת שיוט אדפטיבית דינמית כולל מגביל מהירות

●●●●●●מערכת אור גבוה אוטומטי

●●●●●●מערכת זיהוי תמרורי דרך

*המערכות הינן כלי עזר בלבד. פירוט נרחב על תכונות המערכות ופעולתן ניתן לקרוא בספר הרכב.



מתנוחת הנהיגה הגבוהה ומרחב הפנים המרווח ועד לצירוף ייחודי של טכנולוגיה היברידית חכמה, תיהנו מתחושה 
מובהקת שאתם נוהגים ב- SUV קומפקטי. חזק ומתוחכם, היאריס קרוס בנוי במיוחד להתמודדות עם כל סיטואציה 

עירונית. החל מחניה חכמה ברחובות הצפופים ועד להימנעות מסכנות בדרך.

ה- SUV הקומפקטי לחוויה עירונית מושלמת



מפרט אבזור
 SOL  URBAN  SKY  HYBRID עיצוב אביזרים חיצוניים

 ECO
 HYBRID 
 URBAN

 HYBRID  
 PREMIERE

LED●●●●●פנסי הלוגן קדמיים עם כוונון גובה

)DRL) LED תאורת יום קדמית●●●●●●

LED פנסי ערפל קדמיים❍❍●❍❍●

LED מלא●●●●●תאורה אחורית משולבת LED

●●●●●●מראות צד מתכווננות חשמליות בצבע הרכב עם הפשרת אדים

●●❍●●❍מראות צד מתקפלות אוטומטית

●●❍●●❍שמשות כהות בחלונות אחוריים לפרטיות מירבית

●●❍●❍❍כניסה חכמה Smart Entry בדלתות הקדמיות ובדלת תא המטען

❍❍●❍●●מפתח אחד עם שלט ומפתח רגיל

●●❍●❍❍שני מפתחות חכמים

שחורצבע הרכבצבע הרכבצבע הרכבצבע הרכבצבע הרכבצבע גג הרכב
❍❍❍●❍❍גג פנורמי קבוע

●●●●●●אנטנת סנפיר חיצונית בגג

❍●❍●●❍חישוקי סגסוגת קלה "16

●❍❍❍❍❍חישוקי סגסוגת קלה "17

❍❍●❍❍●חישוקי פלדה "16

●●●●●●ערכת תיקון תקר

●❍❍❍❍❍מסילות גג

 SOL  URBAN  SKY  HYBRID תאי אחסון
 ECO

 HYBRID 
 URBAN

 HYBRID  
 PREMIERE

●●●●●●תאי אחסון בדלתות קדמיות עם מחזיקי בקבוקים

●●●●●●תאי אחסון בדלתות אחוריות עם מחזיקי בקבוקים

●●●●●●מחזיקי כוסות בקונסולה מרכזית

●❍❍❍❍❍מחזיקי כוסות במשענת יד אחורית

●●●●●●תא כפפות

●●●●●●משענת יד קדמית מרופדת עם תא אחסון לטלפון נייד

●❍❍❍❍❍כיסים בגב המושבים הקדמיים

 SOL  URBAN  SKY  HYBRID עיצוב אביזרים פנימיים
 ECO

 HYBRID 
 URBAN

 HYBRID  
 PREMIERE

 *Bluetooth מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך מגע "8, דיבורית
**Android Auto-ו Apple CarPlay וממשק●●●●●●

●●●●●●מצלמה אחורית

466466מספר רמקולים

 .Toyota Touch 2 :אשר הינה מסוג ,YARIS CROSS -המותקנת ב Bluetooth-מומלץ לבדוק את תאימות הטלפון הנייד שברשותך למערכת ה*
.www.toyota-tech.eu/bluetooth/search.aspx :את הבדיקה ניתן לעשות בלינק הבא

**נכון למועד פרסום קטלוג זה, האפליקציה הטלפונית Android Auto אינה זמינה בישראל.



 SOL  URBAN  SKY  HYBRID עיצוב אביזרים פנימיים
 ECO

 HYBRID 
 URBAN

 HYBRID  
 PREMIERE

●●●●●●כניסת USB לחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה הקדמית

●●●●●●שקע 12V בקונסולה הקדמית

●❍❍❍❍❍שקע 12V בקונסולה בתא המטען

●●●●●●צג נתונים צבעוני בגודל "7 משולב בלוח המחוונים

●●●●●●לוח מחוונים דיגיטלי

●❍❍❍❍❍משענת יד אחורית עם מחזיקי כוסות

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

אוטומטי אוטומטיאוטומטימכאנימכאנימכאנימיזוג אוויר
מפוצל

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

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

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

Auto Hold בלם יד חשמלי עם פונקציית●●●●●●

LED תאורת אווירה❍❍●❍❍●

4 חלונות חשמל עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת 
●●●●●●ומנגנון היפוך

●●●●●●מראה פנימית יום/לילה

●●●●●●חיישן גשם

●●●●●●חיישן תאורה

●●●●●●בקרת שיוט (Cruise control( כולל מגביל מהירות

●●❍❍❍❍כפתור EV המאפשר מעבר לשימוש במנוע חשמלי בלבד

כפתור Drive mode - לבחירת מצב נהיגה רצוי, עם נורית חיווי 
●●●●●●בלוח המחוונים

❍●●●●●מושב אחורי מתקפל ומתפצל )60:40(

●❍❍❍❍❍מושב אחורי מתקפל ומתפצל )40:20:40(

●●●●●●כוונון גובה למושבים קדמיים

●❍❍❍❍❍כוונון חשמלי למשענת גב תחתון במושב הנהג 

●❍❍❍❍❍מושבים קדמיים בעלי מבנה ספורטיבי

●❍❍❍❍❍חימום מושבים קדמיים

בד משולב בדבדבדבדבדריפודים
דמוי עור

כולל תאורה●●●●●סוככי שמש עם מראה לנהג ולנוסע לצידו
●●●●●●אימובילייזר מקומי

***E-call כפתור●●●●●●

***פעילות ה- E-Call תלויה ברשת הסלולרית הנמצאת בקרבת הרכב בעת שידור המידע.

אבזור הרכב אינו סופי ועלול להשתנות קלות בכפוף לבדיקת הרכב עם הגעתו לארץ



מפרט טכני
Yaris CrossYaris Cross Hybridמנוע
M15A-FKSM15A-FXSדגם

3 צילינדרים טורי3 צילינדרים טוריסוג מנוע
1,4901,490נפח (סמ"ק(

125/6,60092/5,500הספק מרבי (סל"ד/כ"ס(

116❍הספק מרבי משולב (כ"ס(

15.6/4,800-5,00012.2/3,600-4,800מומנט מרבי (סל"ד/קג"מ(

97.6X80.597.6X80.5קדח x מהלך (מ"מ(

14.0:114.0:1יחס דחיסה

קדמיתקדמיתסוג הנעה
אלקטרוניתאלקטרוניתהצתה

●❍מערכת RBS - ליצירת אנרגיה חשמלית בזמן האטה

מנוע חשמלי
MG2❍דגם

)V) 580❍מתח

80❍הספק מרבי (כ"ס(

14.4❍מומנט מרבי (קג"מ(

MG1❍גנרטור

מצבר הנעה
)V) 177.6❍מתח

ליתיום-יון❍סוג מצבר

מצבר עזר
12V12Vמתח

4535מצבר (אמפר x שעה(

היברידית )E-CVT(רציפה 10+1 )CVT(תיבת הילוכים - יחסי העברה
היברידית רציפה3.120הילוך אחורי

4.3043.218יחס העברה סופי

מערכת דלק
4236קיבולת מיכל דלק (ל'(

אוקטן 95 נטול עופרתאוקטן 95 נטול עופרתסוג דלק (בנזין(



Yaris CrossYaris Cross Hybridביצועים
SOL / URBANSKYECO / URBANPREMIERE

16.916.922.722.2צריכת דלק משולבת (ק"מ/ליטר(*
134135100103פליטת CO2 (גרם/ק"מ(*

11.711.711.211.2תאוצה 100-0 קמ"ש (שניות(
180180170170מהירות מרבית (קמ"ש(
5.65.65.65.6רדיוס סיבוב מזערי (מ'(

.EC2017/1151 לפי נתוני יצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה, תקן WLTP COMBINED הינם CO2 נתוני צריכת דלק וערכי*
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה ביחס לנתון שסיפק היצרן מאחר והיא מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים.

Yaris CrossYaris Cross Hybridמידות ומשקלים
SOL / URBANSKYECO / URBANPREMIERE

4,1724,1724,1724,197אורך (מ"מ(
1,7651,7651,7651,765רוחב (מ"מ(
1,5951,5951,5951,595גובה (מ"מ(

2,5602,5602,5602,560רוחק סרנים (מ"מ(
1,5271,5271,5271,517מפשק גלגלים קדמי (מ"מ(
1,5271,5271,5271,517מפשק גלגלים אחורי (מ"מ(

1,1301,1301,1751,215משקל עצמי (ק"ג(
550/1,350550/1,350550/750550/750כושר גרירה עם/בלי בלמים (ק"ג(

170170170170מרווח גחון (מ"מ(
397397397397נפח תא מטען עד גובה נקודת החגורה (VDA, ליטר(

460460460460נפח תא מטען עד גובה הגג (VDA, ליטר(
נפח תא מטען עד גובה הגג, שורה שניה מקופלת 

VDA(1,0971,0971,0971,097, ליטר(

Yaris CrossYaris Cross Hybridצמיגים
SOL / URBANSKYECO / URBANPREMIERE

205/65R16 95H205/65R16 95H205/65R16 95H215/55R17 94Vמידת צמיג

Yaris CrossYaris Cross Hybridהיגוי
סבבת ומוט משונןסבבת ומוט משונןמערכת הגה

חשמלית EPSחשמלית EPSהגברת כח להגה

מתלים
מקפרסוןמקפרסוןקדמיים
קורת פיתולקורת פיתולאחוריים

בלמים
דיסק מאווררדיסק מאווררקדמיים
דיסקדיסקאחוריים



זיהום 
מרבי

זיהום 
מזערי 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153 7

רמת האבזור הבטיחותי

0 1 3 4 5 7 82 רמת בטיחות 6
נמוכה

רמת בטיחות 
גבוהה

.EC2017/1151 לפי נתוני יצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה, תקן WLTP COMBINED נתוני צריכת דלק הינם*
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה ביחס לנתון שסיפק היצרן מאחר והיא מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים.

צריכת דלק משולבת*דגם
דרגת זיהום אוויר)ליטר/100 ק"מ)

YARIS CROSS SOL5.9
4 YARIS CROSS URBAN5.9

YARIS CROSS SKY5.9
YARIS CROSS HYBRID ECO4.4

22 YARIS CROSS HYBRID URBAN4.4
YARIS CROSS HYBRID PREMIERE4.5

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

N/A

YARIS CROSS SOL
YARIS CROSS URBAN

YARIS CROSS SKY
YARIS CROSS HYBRID ECO

YARIS CROSS HYBRID URBAN
YARIS CROSS HYBRID PREMIERE

7

**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר** לרכב מנועי
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