
התמונות להמחשה בלבד.

מפרט טכני
CAMRY CAMRY HYBRIDמנוע
2AR-FE2AR-FXEדגם 

סוג מנוע
טורי, 4 צילינדרים, 16 שסתומים

ומערכת Dual VVT-i - תזמון שסתומים 
משתנה כפול חכם

טורי, 4 צילינדרים, 16 שסתומים
 VVT-i ומערכת

24942494נפח )סמ"ק(
178/6000156/5700הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

200❍הספק מרבי משולב )כ"ס(
23.56/410021.62/4500מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

90.0x98.090.0x98.0קדח X מהלך )מ"מ(
10.4:112.5:1יחס דחיסה

קדמיתקדמיתסוג הנעה
אלקטרונית ישירה, מבוקרת מחשבאלקטרונית ישירה, מבוקרת מחשבהצתה

מנוע חשמלי
MG2❍דגם 

650❍מתח  
141❍הספק מרבי )כ"ס(

27.53❍מומנט מרבי )קג"מ(
MG1❍גנרטור

מצבר הנעה
244.8V❍מתח 

ניקל מטאל❍סוג מצבר

מצבר עזר
12V12Vמתח 

5557קיבולת )אמפר X שעה(

צמיגים
215/55R17-93V215/55R17-93Vמידה

מערכת דלק
6464קיבולת 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
תוף משולב בדיסק בלימה אחוריתוף משולב בדיסק בלימה אחוריבלם חניה

CAMRYCAMRY HYBRIDמתלים
מקפרסוןמקפרסוןקדמיים
מקפרסוןמקפרסוןאחוריים

CAMRY HYBRID

CAMRY

1575 מ"מ

955 מ"מ

956 מ"מ

1575 מ"מ

2775 מ"מ

2775 מ"מ

1565 מ"מ

1075 מ"מ

1074 מ"מ

1565 מ"מ

1470 מ"מ
1470 מ"מ

1820 מ"מ

1820 מ"מ

4805 מ"מ

4805 מ"מ

1820 מ"מ

1820 מ"מ

סטנדרט ● לא קיים ❍

מידות ומשקלים
48054805אורך כללי )מ"מ(
18201820רוחב כללי )מ"מ(
14701470גובה כללי )מ"מ(

27752775רוחק סרנים )מ"מ(
15751575מפשק גלגלים קדמיים )מ"מ(
15651565מפשק גלגלים אחוריים )מ"מ(

14591561משקל עצמי )ק"ג(
500/750300כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק"ג(

154153מרווח גחון )מ"מ(
436370נפח תא מטען )ליטר(

ביצועים
12.221.3צריכת דלק*: עירונית )ק"מ/ליטר(

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

13599פליטת CO2 משולבת )גרם/ק"מ(
9.18.6תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

180180מהירות מרבית )קמ"ש(
11.211.2רדיוס סיבוב מזערי )מ'( 

* הנתונים הינם עפ"י נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה המבוססים על נתוני התקינה האמריקאית,   
  אשר הומרו לשיטה האירופאית המקובלת בארץ ואינם משקפים צריכה בפועל. 

היברידיתאוטומטית 6+1תיבת הילוכים - יחסי העברה
)e-CVT(

3.300הילוך ראשון
1.900הילוך שני

1.420הילוך שלישי
חשמלית רציפה1.000הילוך רביעי

0.713הילוך חמישי
0.608הילוך שישי
4.148הילוך אחורי

3.6343.542יחס העברה סופי
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CAMRY CAMRY HYBRIDעיצוב ואביזרים חיצוניים
●●מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית בצבע הרכב, עם הפשרה ופנסי איתות

●●גריל קדמי בגימור ניקל

●●מסגרות ניקל דקורטיביות לחלונות

●●פסי קישוט ניקל לצידי הרכב

Xenon פנסי תאורה קדמיים עם נורות●●

●●פנסי ערפל קדמיים בעיטור כרום

●●פנס בלם אחורי עילי

●●שמשות כהות להגנה מפני קרני שמש אולטרא סגולות

●●מצלמה אחורית

●●מערכת כניסה חכמה )Smart Entry( בדלתות קדמיות ודלת תא מטען

●●מגבים קדמיים עם מתז והשהייה

●●חיישני חניה אחוריים עם אפשרות ניתוק

●●חיישני חניה קדמיים עם אפשרות ניתוק

●●מפשיר אדים קדמי ואחורי

●●חישוקי סגסוגת קלה

●●גלגל חלופי קטן

)Sunroof( חלון שמש חשמלי●●

●●סופית אגזוז ניקל

בטיחות
10 כריות אוויר:

2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
2 כריות אוויר לברכי הנהג ולנוסע לצידו
2 כריות אוויר צידיות למושבים הקדמיים
2 כריות אוויר צידיות למושבים האחוריים

2 כריות אוויר וילון צידיות לנוסעים מלפנים ומאחור

●●

●●מערכת ניתוק אוטומטית של כריות האוויר לנוסע ליד הנהג, על פי משקל

●●מערכת VSC - בקרת יציבות

●●מערכת ABS ל-4 גלגלים

●●מערכת EBD - חלוקת כוח הבלימה

●●מערכת TRC - בקרת משיכה

●●מערכת BA - סיוע בבלימה

●●מערכת SST - עצירה חכמה

)TPMS( נורית חיווי לניתור לחץ אוויר בצמיגים●●

●●נקודות עיגון למושבי LATCH במושבים אחוריים

●●מושבים קדמיים עם מנגנון WIL, להפחתת פגיעות צוואר הנובעות מאלמנט “צליפת שוט“

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

●●נעילת ביטחון לדלתות )מנגנון ילדים(

●●הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות

●●קורות פלדה כפולות בדלתות

CAMRY CAMRY HYBRIDתאי אחסון
●●תא אחסון במשענת יד קדמית

●●תא אחסון קטן עם שקע 12Vבמשענת יד קדמית

●●תא אחסון עם שקע 12Vוחיבור USB ו- AUX בקונסולה מרכזית 

●●תא אחסון קטן למטבעות לצד ההגה

●●תא אחסון עליון למשקפיים

●●תאי אחסון לבקבוקים בדלתות הקדמיות והאחוריות

●●תא כפפות עם נעילה ותאורה

●●תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות

●●מתקן לשתי כוסות מלפנים

●●משענת יד מרכזית לנוסעים מאחור עם מתקן לכוסות

●●כיסים בגב מושבים קדמיים

●●תא מטען מרופד ומבודד עם תאורה - ופתיחה חשמלית מהשלט

❍●אפשרות גישה מתא הנוסעים לתא המטען

עיצוב ואביזרים פנימיים
,iGO חליפי( בהתקנה מקומית הכוללת: מערכת ניווט( FLY  Audio מערכת מולטימדיה 

iPod-ו USB ,AUX חיבור ,Bluetooth דיבורית ,MP3 הקורא קבצי CD נגן ,DVD ,8" מסך מגע●●

●●10 רמקולים

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

)Cruise Control( בקרת שיוט●●

●●חיישן אורות - הדלקה אוטומטית של אורות דרך בהתאם לעוצמת האור החיצונית

●●הגה כח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק

●●עמעם תאורה ללוח המחוונים

●●4 חלונות חשמל

●●אפשרות לפתיחה וסגירה של חלון הנהג בלחיצה אחת

●●נעילת דלתות מרכזית עם שליטה ממפתח מקורי )כולל פתיחת תא מטען(

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

●●2 מפתחות שלט - )Keyless( לפתיחה והנעה של הרכב ללא שימוש במפתח 

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

●❍כפתור ECO לנהיגה חסכונית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

 מערכת מיזוג אוויר מקורית עם בקרת אקלים נפרדת לנהג ולנוסע לצידו, 
●●עם פתחי מיזוג אחוריים

●●סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו, עם אפשרות הארכה

●●מראה פנימית מתכהה אוטומטית בעת סינוור, עם מצפן דיגיטלי

●●תאורה פנימית מלפנים ומאחור

●●תאורת דלתות קדמיות

●●משענות ראש מתכווננות מעלה מטה לנהג ולנוסע לצידו 

מיגון
●●אימובילייזר מקורי

מפרט אבזור

סטנדרט ● לא קיים ❍
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CAMRY CAMRY HYBRIDעיצוב ואביזרים פנימיים
●●מושב נהג ומושב נוסע קדמי מתכווננים חשמלית

●●כוונון חשמלי למשענת גב תחתון במושב הנהג 

❍●מושב אחורי מתפצל ומתקפל )60/40(, ללא צורך בניתוק משענות ראש 

 דיפונים דמויי עץ יוקרתיים בגוון אפור ובשילוב ניקל בקונסולה מרכזית 
●❍ובדלתות קדמיות ואחוריות

 דיפונים דמויי עץ יוקרתיים בגוון מהגוני ובשילוב ניקל בקונסולה מרכזית 
❍●ובדלתות קדמיות ואחוריות

●●ציפוי הגה מעור 

●●ידית הילוכים מעוצבת בגימור דמוי עץ משולב ניקל 

❍●ריפודי עור איכותיים 

●❍ריפודי עור איכותיים בשילוב בד מהודר 

●●חימום מושבים קדמיים 

●●רצפה שטוחה לרגלי הנוסעים מאחור 

●●מכסה דלק נפתח מתא הנהג 

 אפשרת פתיחת תא מטען משלט מקורי, מכפתור על גבי תא המטען 
●●ומידית בתא הנהג 

●●מאפרה

●●אנטנה פנימית בשמשה אחורית 

●●סט שטיחים קדמי ואחורי מקורי

CAMRYCAMRY HYBRIDצג נתונים מרכזי / מחשב דרך המשולב בלוח המחוונים ומציג:
טמפ' חיצונית, טווח שיוט, צריכת דלק מיידית וממוצעת, מהירות ממוצעת, מרחק נסיעה 

בהתאם לכמות הדלק שנותרה במיכל, מדידת זמן נסיעה, תצוגת מצב דלתות, שעון חום 
מנוע דיגיטלי

כולל תצוגה היברידית●

●●שעון דיגיטלי בקונסולה מרכזית  

סטנדרט ● לא קיים ❍

התמונות להמחשה בלבד.
1F7 כסוף מטאלי 1G3 5אפור כהה מטאליB2 שמפניה מטאלי לבן 040שחור מטאלי 218

מפרט אבזור
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