
Auris Auris Hybridביצועים
13.527.0צריכת דלק*:    עירונית )ק"מ/ליטר(

20.827.0                      בין עירונית )ק"מ/ליטר(
17.526.3                      משולבת )ק"מ/ליטר(

13487פליטת CO2 )גרם/ק"מ(
11.110.9תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

190180מהירות מרבית )קמ"ש(
5.25.2רדיוס סיבוב מזערי )מ'( 

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

מידות ומשקלים
42754275אורך )מ"מ(
17601760רוחב )מ"מ(
14601460גובה )מ"מ(

26002600רוחק סרנים )מ"מ(
15251535מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
15151525מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

12051370משקל עצמי )ק"ג(

 אין אפשרות450/750כושר גרירה עם /בלי בלמים )ק"ג(
להתקנת וו גרירה

140140מרווח גחון )מ"מ(
360360נפח תא מטען )ליטר(

מערכת חשמל
4836מצבר )אמפר X שעה(

אוטומטית רציפה תיבת הילוכים - יחסי העברה
)CVT(

היברידית
)e-CVT(

הילוך ראשון

0.411
חשמלית רציפהעד 2.386

הילוך שני
הילוך שלישי
הילוך רביעי

הילוך חמישי
הילוך שישי
 1.680הילוך אחורי

עד 2.505
5.6983.267יחס העברה סופי

Auris Auris Hybridמנוע
1ZR-FAE2ZR-FXE  דגם

טורי, ארבעה צילינדרים, DOHC עם VALVEMATICVVT-i עם מערכת Dual VVT-iסוג מנוע
15981798נפח )סמ"ק(

132/640099.3/5200הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(
16.32/440014.48/2800-4400מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

80.5X78.580.5X88.3קדח X מהלך )מ"מ(
10.7:113.0:1יחס דחיסה

קדמיתקדמיתסוג הנעה
אלקטרונית ישירה, מבוקרת מחשבאלקטרונית ישירה, מבוקרת מחשבהצתה

מנוע חשמלי
MG2❍דגם 

650❍מתח  
81.6❍הספק מרבי )כ"ס(

21.11❍מומנט מרבי )קג"מ(
MG1❍גנרטור

מצבר הנעה
201.6V❍מתח 

ניקל מטאל❍סוג מצבר

מצבר עזר
12V12Vמתח 

צמיגים
205/55R16195/65R15מידה

מערכת דלק
5045קיבולת מיכל דלק )ל'(

אוקטן 95 נטול עופרתאוקטן 95 נטול עופרתסוג דלק )בנזין(

היגוי 
מסרק ומוט משונןמסרק ומוט משונןמערכת הגה

חשמלית EPSחשמלית EPSהגברת כוח להגה

בלמים
דיסק מאווררדיסק מאווררקדמיים
דיסקדיסקאחוריים

משולב בדיסק אחורימשולב בדיסק אחוריבלם חניה
 מערכת ABS ל-4 גלגלים עם מערכת EBDמערכת הידראולית כפולה עם מגבר בלם

לחלוקת כוח הבלימה בין הגלגלים
EBD ל-4 גלגלים עם מערכת ABS מערכת 

לחלוקת כוח הבלימה בין הגלגלים

מתלים
מקפרסוןמקפרסוןקדמיים
עצה כפולהעצה כפולהאחוריים

מפרט טכני

 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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מפרט טכני ואבזור
AURIS
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  סטנדרט ●    לא קיים ❍

Auris



מפרט אבזור

התמונות להמחשה בלבד. .HYBRID-למעט צבע לבן פנינה שקיים רק בדגם ה ,AURIS HYBRID-וה AURIS-כל הצבעים קיימים בדגם ה

Auris Auris Hybridעיצוב ואביזרים חיצוניים
●●5 דלתות

●●פגושים וידיות לדלתות בצבע הרכב

●●גריל קדמי בגימור ניקל

●●פנסי הלוגן קדמיים עם כוונון גובה חשמלי

●●פנסי ערפל קדמיים 

●●פנס ערפל אחורי

*)DRL( קדמית LED תאורת יום●●

●●מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית בצבע הרכב, עם פנסי איתות

●●מגבים קדמיים ומגב אחורי עם מתז והשהייה

●●מפשיר אדים קדמי ואחורי

●●פנס בלם אחורי עילי

●●חישוקי סגסוגת קלה

קטן )SPACE SAVER(בגודל מלאגלגל חלופי
●●ספויילר אחורי

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 ניתוק כריות אוויר לנוסע ליד הנהג, באמצעות מפתח עם חיווי

ללא אפשרות ניתוקעם אפשרות ניתוקמערכת VSC - בקרת יציבות
●●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 מנגנון WIL, להפחתת פגיעות צוואר הנובעות מאלמנט “צליפת שוט“

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

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

❍●נעילת ביטחון לידית ההילוכים

●●נעילת ביטחון לדלתות

●●נקודות עיגון למושבי ISOFIX במושבים אחוריים

●●קורות פלדה כפולות בדלתות

Auris Auris Hybridעיצוב ואביזרים פנימיים
●❍כפתור ECO לנהיגה חסכונית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

●❍כפתור POWER לנהיגה ספורטיבית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

❍●כפתור SPORT לנהיגה ספורטיבית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

●●מזגן מקורי עם בקרת אקלים דיגיטאלית

●●4 רמקולים + 2 טוויטרים

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

●●שקע 12V בקונסולה מרכזית

●●שקע 12V מאחורי משענת יד מרכזית

●●שקע 12V בתא המטען

●●עמעם תאורה ללוח המחוונים

כולל תצוגה למערכת ההיברידית❍לוח מחוונים אופטיטרון
●●הגה מצופה עור

●●זמזם התראה לאורות דולקים בעת כיבוי המנוע

●●תאורה פנימית ותאורת מפות

●●מראה פנימית יום/לילה

●●סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו

●●מכסה דלק נפתח מתא הנהג

●●משענות ראש מתכווננות מעלה מטה לכל הנוסעים

●●משענת יד מתכווננת, מרופדת ועם תא אחסון בקונסולה מרכזית

●●ריפודי בד מהודרים

●●4 ידיות אחיזה

●●רצפת רכב שטוחה מאחור

●●מושב אחורי מתקפל ומתפצל 60/40

●●מושב נהג ומושב נוסע קדמי מתכווננים לגובה

●●מאפרה

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

 בהתאם לכמות הדלק שנותרה במיכל, מדידת זמן נסיעה, תצוגת מצב דלתות,
תצוגת מצב ידית הילוכים

●●

לבן פנינה מטאלי 070 לבן 040 1F7 כסוף מטאלי 1G6 4 שחור מטאלי 209 אפור בהיר מטאליV8 ברונזה מטאלי 8N0 תכלת מטאלי 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
AURIS

HYBRIDדרגה 3.72בינעירוני3.7עירוני
AURISדרגה 4.83בינעירוני7.4עירוני

* 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 

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 7

Auris Auris Hybridתאי אחסון
❍●תא אחסון בקונסולה מרכזית

●●תא אחסון במשענת יד קדמית

●●תא אחסון עליון למשקפיים

●●תא כפפות עם תאורה

●●תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות

●●תא מטען מרופד עם תאורה

●●מחזיקי כוסות מלפנים ומאחור

●●כיסים בגב מושבים קדמיים

מיגון
●●אימובילייזר מקורי

עיצוב ואביזרים פנימיים
 :TOYOTA TOUCH מערכת

מסך מגע “6.1
מצלמה אחורית

Bluetooth דיבורית
MP3 הקורא קבצי CD נגן

הצגת נתוני הדרך על המסך

●●

●❍תצוגת Energy Monitor על גבי מסך המגע

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

❍●Paddle Shifts  - מתגי העברת הילוכים משולבים בגלגל ההגה

●●אנטנה חיצונית בגג

●●4 חלונות חשמל 

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

●●2 מפתחות שלט

●●נעילת דלתות מרכזית עם שליטה ממפתח מקורי

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

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

●●הגה כח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק

  סטנדרט ●    לא קיים ❍   

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


