
מפרט טכני ואבזור



TOYOTA C-HR מפרט בטיחות
בטחון ובטיחות
6 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 
נקודות עיגון למושבי ילדים ISOFIX במושבים האחוריים 

מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגיית EBD לחלוקת כוח הבלימה      
TOYOTA SAFETY SENSE - חבילת מערכות בטיחות

מערכת Sway Warning System להתראה על עייפות הנהג 
מערכת BA - הגברת כוח בלימה בחירום      

מערכת +VSC - בקרת יציבות חכמה עם אפשרות ניתוק      
מערכת TRC - בקרת אחיזת כביש עם אפשרות ניתוק      

מערכת HAC - עזר לזינוק בעלייה      
מערכת TPWS - בקרת לחץ אוויר בגלגלים עם אפשרות איפוס      

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, כיוון גובה, נורית חיווי וזמזם התראה      
3 חגורות בטיחות צולבות מאחור עם נורית חיווי בקונסולה המרכזית וזמזם התראה      

נעילת בטחון לדלתות אחוריות      
קורות פלדה כפולות בדלתות      

אימובילייזר מקורי      



TOYOTA C-HR מפרט טכני
בנזיןמנוע

C-ITYHYBRID

8NR-FTS2ZR-FXEדגם

4 ציל׳ טורי, עם תזמון משתנה4 ציל׳ טורי, עם תזמון משתנהסוג מנוע
11971798נפח )סמ"ק(

116/5200-560098/5200הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(
122❍הספק מרבי משולב )כ"ס(

18.9/1500-400014.5/3600מומנט מרבי )קג"מ(
74.5X71.588.3X80.5קדח X מהלך )מ"מ(

1013יחס דחיסה
קדמית היברידיתקדמיתסוג הנעה

אלקטרוניתאלקטרוניתהצתה

מנוע חשמלי                                                                                                    
MG2❍דגם

)V( 600❍מתח
71❍הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

16.6❍מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(
MG1❍גנרטור

מצבר הנעה
)V( 201.6❍מתח

ניקל מטאל❍סוג מצבר

C-ITYC-HICבנזיןביצועים
13.729.428.6צריכת דלק*: עירונית )ק"מ/ליטר(

19.624.424.4                  בין עירונית )ק"מ/ליטר(
16.926.325.6                  משולבת )ק"מ/ליטר(

1348687פליטת CO2 )גרם/ק"מ(
11.11111תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

185170170מהירות מרבית )קמ"ש(
5.25.25.2רדיוס סיבוב מזערי )מ'( 

צמיגים
215/60R17 96H215/60R17 96H225/50R18 95Vמידה

*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.

מערכת דלק
504343קיבולת מיכל דלק )ל'(

95 נטול עופרת95 נטול עופרת95 נטול עופרתסוג דלק )בנזין(



TOYOTA C-HR מפרט טכני

C-ITYC-HICבנזיןמידות ומשקלים
436043604360אורך )מ"מ(
179517951795רוחב )מ"מ(
156515551555גובה )מ"מ(

264026402640רוחק סרנים )מ"מ(
155015501540מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
157015701560מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(
444מספר נוסעים )למעט הנהג(

139013801420משקל עצמי )ק"ג(
720/1100725/725725/725כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק״ג(

160148148מרווח גחון )מ״מ(
297297297נפח תא מטען )ליטר(

בנזיןהיגוי
C-ITYHYBRID

סבבת ומוט משונןסבבת ומוט משונןמערכת הגה
חשמליתחשמליתהגברת כוח להגה

מתלים
מקפרסוןמקפרסוןקדמיים
עצמות עצה כפולהעצמות עצה כפולהאחוריים

אוטומטית רציפהרציפה 7+1תיבת הילוכים
5.6983.218יחס העברה סופי

מערכת חשמל
60AH45AHמצבר )אמפר X שעה(

2640 מ"מ
1795 מ"מ 1795 מ"מ

1550/1540 מ"מ

1565/1555 מ"מ

4360 מ"מ
1570/1560 מ"מ815 מ"מ905 מ"מ

בלמים
דיסק מאווררדיסק מאווררקדמיים
דיסקדיסקאחוריים

הפעלה חשמליתהפעלה חשמליתבלם חניה
●●מערכת הידראולית כפולה עם מגבר בלם

התמונות להמחשה בלבד.



TOYOTA C-HR מפרט אבזור
בנזיןעיצוב ואביזרים חיצוניים

C-ITY
HYBRID

C-ITY
HYBRID

C-HIC

●●●כניסה חכמה Smart Entry בדלתות קדמיות ובדלת תא מטען

●●●פנסי הלוגן קדמיים עם כוונון גובה חשמלי

●●●פנסי ערפל קדמיים

)DRL( קדמית LED תאורת יום●●●

●●●חיישן תאורה

●●●חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים

בצבע שחורבצבע הרכבבצבע הרכבמראות צד חשמליות ומתקפלות אוטומטית, עם פנסי איתות
●❍❍שמשות מוכהות בחלונות אחוריים לפרטיות מרבית                                        

●●●ספויילר אחורי

●●●אנטנת סנפיר

●❍❍חישוקי סגסוגת קלה ״18

❍●●חישוקי סגסוגת קלה ״17

)space saver( גלגל חלופי קטן●●●

●❍❍צבע חיצוני משולב גג שחור

תאי אחסון
●●●תאי אחסון לבקבוקים בדלתות קדמיות ואחוריות

●●●מחזיקי כוסות בקונסולה המרכזית

●●●תא כפפות

●●●קונסולה מרכזית עם תא אחסון ומשענת יד בגימור עור

●●●תא מטען מרופד ומואר

● קיים ❍ לא קיים



בנזיןעיצוב ואביזרים פנימיים
C-ITY

HYBRID
C-ITY

HYBRID
C-HIC

*Bluetooth עם מסך מגע "8, מצלמה אחורית ודיבורית TOYOTA TOUCH 2 מערכת●●●

צג נתונים HD צבעוני "4.2, משולב בלוח המחוונים. כולל: נתוני דרך, שליטה על הרדיו, כוונון מערכות הבטיחות
Sport/Eco/Normal - בחירת מצב נהיגה

●●●

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

●●●6 רמקולים

●●●אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע, דיבורית Bluetooth* צג נתוני נסיעה ומערכות הבטיחות

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

●●●בקרת שיוט אדפטיבית )Adaptive Cruise Control( כולל מגביל מהירות

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

●●●בלם יד חשמלי עם הפעלה אוטומטית במצב עמידה

●●●2 מפתחות שלט ממותגים

●●●מראה פנימית מתכהה אוטומטית בעת סנוור

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

●●●מיזוג אוויר דו אזורי עם בקרת אקלים דיגיטלית

●●●שקע 12v בקונסולה מרכזית 

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

●●●סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו

●●●מושב נהג מתכוונן לגובה

●❍❍אפשרות חימום מושבים קדמיים

●❍❍כוונון חשמלי למשענת גב תחתון במושב הנהג

●●●משענות מושב אחורי מתקפלות ומתפצלות )60/40( למצב שטוח ללא צורך בניתוק משענות ראש

●●●משענות ראש מתכווננות מעלה מטה לכל הנוסעים

כחול-שחורשחורשחורריפודי בד מהודרים
סגולשחורשחורדשבורד שחור בגימור עור

כחולאפוראפור פס עיטור מטאלי בדשבורד
●❍❍קונסולה מרכזית בגימור שחור פיאנו בשילוב תאורת אווירה

●●●סט שטיחים מקורי

●●●מאפרה

 ,TOYOTA C-HR-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 .Toyota Touch 2 :אשר הינה מסוג  

● קיים ❍ לא קיים

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
  CITY דרגה 5.17בינעירוני7.3עירוני    בנזין
 CITY Hybridדרגה 4.12בינעירוני3.4עירוני
CHIC Hybridדרגה 4.12בינעירוני3.5עירוני

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 7

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
33, 35TOYOTA C-HR7

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת 
בטיחות 

גבוהה
8743210 5 6

רמת האבזור הבטיחותי

7

TOYOTA C-HR מפרט אבזור


