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SPACE VERSO
מפרט טכני ואבזור
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תפיסת העולם החדשנית והירוקה של טויוטה כבר מביאה תוצאות.
מהשינויים חלק  המהווה   ,Toyota Optimal Drive פילוסופיית 
עוצמה  בין  מושלם  איזון  מאפשרת  טויוטה,  של  הסביבתיים 
.CO2 -ה פליטת  וצמצום  פחותה  דלק  צריכת  לבין  נהיגה  וחוויית 
כך דואגת טויוטה, שמול יכולות גבוהות במיוחד וביצועים מרשימים
בפליטת משמעותית  והפחתה  בדלק  חיסכון  יעמוד  רכביה,  של 

המזהמים לחלל האוויר.
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Dual VVT-i מצויד במנוע בנזין 1.33 ליטר, עם מערכת SPACE VERSO-ה
אשר יוצר בהתאם לתפיסה הפילוסופית של טויוטה, Toyota Optimal Driveנ ומבטיח 

שילוב אופטימלי של חיסכון בדלק ושמירה על איכות הסביבה לצד עוצמת מנוע מרבית.

גם תיבת ההילוכים הרציפה של ה-Multidrive S ,SPACE VERSO בעלת 7 הילוכים, 
מבטיחה את מקסום כוח המומנט ואת צמצום צריכת הדלק, והכל כדי לאפשר לך

ליהנות מחוויית נהיגה עוצמתית וחסכונית.
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מפרט טכני
מנוע

מנוע 1NR-FE עם גל זיזים עליון כפול ומערכת Dual VVT-i - תזמון שסתומים משתנה כפול חכם
1329נפח )סמ"ק( 

99/6000הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(
12.5/4400מומנט פיתול מרבי )סל"ד/קג"מ(

80.5x72.5קדח x מהלך )מ"מ(
11.5:1יחס דחיסה

קדמיתסוג הנעה
מידות ומשקלים

3990אורך כללי )מ"מ(
1695רוחב כללי )מ"מ(
1595גובה כללי )מ"מ(

2550מרחק סרנים )מ"מ(
140מרווח גחון )מ"מ(

1470מפשק גלגלים קדמיים )מ"מ(
1460 מפשק גלגלים אחוריים )מ"מ(

1070-1105משקל עצמי )ק"ג(
1505משקל כולל )ק"ג(

550/800כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק"ג(
363/*393/**429נפח תא מטען )ליטר( מצב 5 נוסעים עד גובה המושב האחורי

557/*587/**623נפח תא מטען )ליטר( מצב 5 נוסעים עד תקרת הרכב
786/*816/**852נפח תא מטען )ליטר( מצב 2 נוסעים עד גובה המושב האחורי

1322/*1352/**1388נפח תא מטען )ליטר( מצב 2 נוסעים עד תקרת הרכב
910תא מטען - גובה )מ"מ(                                                                             

760                אורך )מ"מ(
1005                רוחב )מ"מ(

625גובה שפת העמסה
60/40חלוקת מושבים אחוריים

5.7רדיוס סיבוב מזערי )מ'( - בין קירות
4מספר נוסעים )לא כולל נהג(

תיבת הילוכים רציפה,7 הילוכים  
0.426 - 2.386יחסי העברה
2.505הילוך אחורי

5.833יחס העברה סופי
היגוי

מערכת הגה כוח חשמלית מבוקרת מחשב
*נפח מקסימלי בדגם GLI כאשר לוח תא המטען במצב תחתון. **נפח מקסימלי בדגם Panoramic ללא לוח תא מטען וללא גלגל רזרבי.



599אmifra_rV2_SO_10_104599 • לקוח טויוטה • ירואר א2נ 2011 3או10 ני  • פרוצס • 230*168 + 5 מ"מ בליד • ביצוע •אייל אלי דלית

ביצועים
16.1צריכת דלק*: עירונית )ק"מ/ל'(

21.7                   בין עירונית )ק"מ/ל'(
19.2                   משולבת )ק"מ/ל'(

165מהירות מרבית )קמ"ש(
13.7תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

120פליטת CO2 )גרם/ק"מ(
*הנתונים הנ"ל הינם על פי נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה

מערכת דלק
42קיבולת מיכל דלק )ל'(

בנזין 95 אוקטןסוג דלק )בנזין(
מערכת חשמל - הצתה אלקטרונית ישירה, מבוקרת מחשב

12Vמצבר
אלקטרוניתהצתה

צמיגים
185/65R15 88Hמידת צמיגים

בלמים
דיסק מאווררקדמיים

תוףאחוריים 
מערכת הידראולית כפולה עם מגבר בלם משופר

מתלים
מקפרסוןקדמיים
קשיח עם מוט פיתולאחוריים

2550 מ"מ 755 מ"מ685 מ"מ
3990 מ"מ

"מ
 מ

1
5

9
5

התמונות להמחשה בלבד.

1695 מ"מ
1460 מ"מ

1695 מ"מ
1470 מ"מ
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פנסי ערפל

מגני פינות

מגני בוץ קדמיים ואחוריים

אמבטיה תא מטען

אביזרים*
לבחירתך אביזרים מקוריים שיאפשרו לך להתאים את 

המכונית לאורח חייך, להבטחת הנאה מושלמת ללא מאמץ.

*האביזרים הנ"ל אינם כלולים במפרט הרכב והינם בתוספת תשלום. התמונות להמחשה בלבד.
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מפרט אבזור
TERRAGLIעיצוב ואביזרים חיצוניים

++5 דלתות
++פגושים בצבע הרכב

++ידיות בצבע הרכב
++מראות צד חשמליות בצבע הרכב עם פנסי איתות

++פנסי הלוגן קדמיים עם כוונון גובה חשמלי
++פנס בלם אחורי עילי

++פנס ערפל אחורי
++מגב קדמי ומגב אחורי עם מתז

++שמשות כהות להגנה מפני קרני שמש אולטרא סגולות
++מפשיר אדים אחורי

++צלחות כיסוי מהודרות לגלגלים )טסות(
 למעט בדגם  Panoramic*+גלגל רזרבי

Panoramic חבילת אבזור
חבילת אבזור הכוללת: גג זכוכית פנורמי, שמשות מוכהות בחלונות אחוריים, 

ערכת תיקון תקר )TRK( במקום גלגל רזרבי
אופציונלי-

בטיחות
7 כריות אוויר:

++
2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו

2 כריות אוויר וילון צידיות לנוסעים מלפנים ומאחור
כרית אוויר לברכי הנהג

++אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע באמצעות מפתח עם חיווי
++מערכת +VSC - בקרת יציבות, עם אפשרות ניתוק

++מערכת ABS ל-4 גלגלים
++מערכת EBD - חלוקת כוח הבלימה

++מערכת TRC - בקרת משיכה
++מערכת BA - לסיוע בבלימה

++מושבים קדמיים עם מנגנון WIL להפחתת פגיעות צוואר הנובעות מאלמנט “צליפת שוט”

* בדגם Panoramic אין גלגל רזרבי אלא ערכת TRK לתיקון תקר. ראה הסבר במילון מונחים.
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TERRAGLIבטיחות
++נקודות עיגון למושבי ISO FIX מאחור

++חגורות בטיחות מלפנים עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח
++3 חגורות בטיחות צולבות מאחור עם חיווי בקונסולה מרכזית

++זמזם אזהרה עם חיווי בלוח מחוונים לחגורת בטיחות לנהג ולנוסע לצידו
++הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות

++כפתור למניעת פתיחת דלתות אחוריות מבפנים
++5 משענות ראש מתכווננות מעלה מטה

++קורות פלדה בדלתות
תאי אחסון

++מחזיקי כוסות בקונסולה מרכזית
++תא אחסון לכוסות ובקבוקים בדלתות קדמיות ואחוריות

++תא כפפות כפול )עליון + תחתון(
+-מגירת אחסון מתחת למושב הנוסע

+-כיס בגב מושב הנוסע לצד הנהג
++תא מטען מרופד עם תאורה ופתיחה חשמלית

מיגון
++אימובילייזר מקורי

++נעילה מרכזית עם שליטה ממפתח מקורי
עיצוב ואביזרים פנימיים

24חלונות חשמל
++אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת ומנגנון היפוך בחלון הנהג

++Paddle Shifts - מתגי העברת הילוכים משולבים בגלגל ההגה
++מצב ספורט

++2 מפתחות )1 עם שלט, 1 רגיל(
+לגובה בלבדהגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק

+-כפתורי שליטה מההגה על מערכת השמע 
++מזגן מקורי 

++הגה מצופה עור
++ידית הילוכים מצופה עור
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מפרט אבזור
TERRAGLIעיצוב ואביזרים פנימיים

+-רדיו דיסק מקורי
-+רדיו דיסק בהתקנה מקומית

USB-ו AUX כניסות++
46רמקולים

++אנטנה חיצונית בגג
++שקע חשמלי 12V בקונסולה מרכזית ובתא המטען

++עמעם תאורה ללוח מחוונים
++מראה פנימית יום / לילה

++תצוגת בורר מצב ידית הילוכים בלוח מחוונים
++זמזם התראה לאורות דולקים בעת כיבוי המנוע

++מושב הנהג מתכוונן לגובה
+-משענת יד משולבת בכסא הנהג

+-משענת יד משולבת במושב אחורי
מהודרים+ריפודי בד 

++סוככי שמש עם מראה לנהג ולנוסע לצידו
++תאורה פנימית מלפנים ומאחור

+-תאורת רגליים לנהג ולנוסע
++Easy Flat - מושב אחורי מתקפל ומתפצל 60/40 למצב שטוח לחלוטין 

++אפשרות קיפול מושבים אחוריים באמצעות ידיות מתא המטען ללא צורך בניתוק משענות ראש
++משענות מושב אחורי מתכווננות 

+-משטח הטענה בעל שני מצבי גובה בתא המטען
++ידיות אחיזה לנוסעים ברכב

++כיסוי קשיח לתא מטען
++מכסה דלק נפתח מתא הנהג

צג נתונים מרכזי / מחשב דרך המשולב בלוח המחוונים ומציג:
טמפ’ חיצונית, שעון דיגיטלי, צריכת דלק מיידית וממוצעת, מרחק נסיעה בהתאם לכמות הדלק 

++שנותרה במיכל, תצוגת מצב ידית הילוכים
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התמונה להמחשה בלבד.



באיזה צבע תרצה את ה-SPACE VERSO שלך?

9AH - 8סגול מטאליV9 - 8כחול מטאליS7 - תכלת מטאלי



התמונות להמחשה בלבד.

1G3 - 1אפור כהה מטאליF7 - לבן - 040כסוף מטאלי
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מנגנוני קדם מתיחה והגבלת כוח
מנגנוני קדם-מתיחה והגבלת כוח המשולבים בחגורות הבטיחות במושבים הקדמיים, מיועדים לסייע במניעת 

פגיעות באזור החזה.

ISO FIX נקודות עיגון למושבי ילדים
המושבים האחוריים כוללים נקודות עיגון ISO FIX, המיועדות במיוחד לחיבור פשוט וקל של מושבי הילדים, 

לבטיחות ונוחות הנסיעה.

Dual VVT-i  תזמון שסתומים משתנה כפול חכם
טכנולוגיה הממקסמת את ביצועי המנוע על ידי מיטוב התזמון של יניקת האוויר בהתאם למצב הנסיעה -

אם אתה מאיץ, משייט או פשוט עומד במקום. טכנולוגיית Dual VVT-i מעניקה איזון מצוין בין ביצועים לחיסכון 
בדלק, כיוון שהיא לוקחת את ה-VVT-i צעד נוסף קדימה. התזמון המשתנה החכם משפיע גם על פעולת 

היניקה וגם על אדי הפליטה.

התמונות להמחשה בלבד.

מילון מונחים

מושבים קדמיים עם מנגנון WIL להפחתת פציעות
במקרה של התנגשות מאחור במהירות נמוכה, המושבים המצוידים במנגנון WIL ומשענות הראש,

תומכים בראש ובגב בו זמנית על מנת לסייע בהפחתת הפגיעות הנובעות מאלמנט "צליפת שוט".
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Multidrive S תיבת הילוכים רציפה
 Multidrive S היא תיבת הילוכים אוטומטית מתקדמת, המציעה את הנוחות של תיבת הילוכים אוטומטית 
רגילה עם היתרונות מבחינת צריכת דלק של תיבת הילוכים ידנית. לחוויית נהיגה מרתקת עוד יותר, היא 

כוללת גם מצב ספורט ומצב ידני של 7 מהירויות רצופות עם מתגים הממוקמים מאחורי ההגה.

מתלים קדמיים ואחוריים
מערכת המתלים של SPACE VERSO מבטיחה חוויית שימוש, יציבות ונוחות נסיעה מיטביות הודות למתלה 

מקפרסון ומוט מייצב מלפנים וקורת פיתול מאחור. הקשיחות המוגברת של גלילי מערכת המתלים הקדמית 
והאחורית מבטיחה יציבות ומהירות תנועה, ואילו שילוב חדש של קפיצים גליליים ובולמי זעזועים מסייע באיזון 

נוחות הנהיגה והשימוש.

)VSC+( מערכת בקרת יציבות הרכב
מערכת ה- +VSC הינה מערכת חכמה היודעת לזהות סכנת החלקה או איבוד שליטה על המכונית, ונועדה 

לייצב את המכונית ולהמשיך בנסיעה בטוחה. ה - SPACE VERSO עושה זאת לא רק בעזרת מערכת 
הבלמים, אלא גם בעזרת סיוע לנהג בהפניית גלגל ההגה לכיוון הנכון.

)TRK( ערכת תיקון תקר
ערכת תיקון TRK שבדגם Panoramic הינה תחליף לגלגל רזרבי, ומאפשרת השמשה מיידית ונוחה של הגלגל 

במקרה תקר. יתרונות הערכה הינם חיסכון במקום ובמשקל.
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תכנון הרכב
כדי להפחית את פליטת הגזים וליצור מכוניות ידידותיות 
לסביבה, בדרך אל המכונית האקולוגית האולטימטיבית, 

עלינו למדוד באופן עקבי את התקדמות התהליך.
לכן, פיתחה טויוטה את מערכת ההערכה האקולוגית 

לכלי רכב )Eco-VAS(. זוהי גישה מקיפה הבוחנת 
את כל מחזור החיים של הרכב מבחינת השפעתו על 
הסביבה, החל משלבי הפיתוח המוקדמים, עוד לפני 

בניית הרכב.

ייצור הרכב
בעת ייצור הרכב, אנו עושים כל מאמץ להפחית את 

השפעת תהליך הייצור על הסביבה. 
Kanto Auto Works מקבוצת טויוטה, המייצרת 

את ה-SPACE VERSO, מיישמת באופן עקבי את 
פעילויותיה הסביבתיות של החברה. משנת 2006 

ועד היום הופחת שיעור פליטת ה- CO2 בתהליך 
הייצור במפעלים ב-42%, ואילו שיעור פליטות 

תרכובות אורגניות נדיפות הופחת ב- 15% 
עד שנת 2009.

כל מפעלי Kanto Auto Works מוסמכים למערכת 
ניהול סביבתית ISO 14001, תקן ירוק שאנו גאים

בו מאוד.

הבאת הרכב והחלקים אליכם
אנו מנסים כל העת להשתמש בשיטות הלוגיסטיות 

היעילות והידידותיות ביותר לסביבה.

טויוטה והסביבה
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Toyota Optimal Drive
בשלב התכנון טויוטה פועלת לפיתוח מנועים נקיים 

יותר. הודות ל- Toyota Optimal Drive אנו משיגים 
אף מעבר לכך. כל רכיב מתוכנן בצורה האופטימלית 
כדי לחסוך במשקל ובמקום, להפחית חיכוך או פשוט 

לעבוד ביתר יעילות.
טכנולוגיית Toyota Optimal Drive מעניקה מנועים 
קלים וקומפקטיים יותר ומערכת הילוכים מתקדמת 
יותר, כך תוכל ליהנות משיעור פליטות נמוך יותר 

וחוויית נהיגה טובה יותר.
זהו עידן חדש בתכנון המנוע.

רכבך הגיע לסוף דרכו?
יותר מ- 95% מה-SPACE VERSO ניתנים לשימוש חוזר.

100% מהחומרים מקודדים והוצאו ממנו לחלוטין 
.)2000/53/EC 4 מתכות כבדות )בהתאם לתקן

יישום התקן למערכת ניהול סביבתי
 TOYOTA יוניון מוטורס", יבואנית בלעדית של רכבי"

בישראל, היא יבואנית הרכב הראשונה בארץ המוסמכת 
על ידי מכון התקנים הישראלי לתקן מערכות ניהול 

.ISO 14001 :2004 סביבתי
תו תקן זה מחייב את החברה לקיים ולפתח מדיניות 
סביבתית, הכוללת בין היתר ניטור והפחתה בצריכת 
האנרגיה, מיחזור, העלאת המודעות לסביבה בתוך 
החברה והקהילה וכן הבטחה כי עסקיה ופעולותיה 

מפחיתים למינימום פליטה של מזהמים לאטמוספירה.
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ה-SPACE VERSO יעניק לך שקט נפשי לאורך כל הדרך,
בזכות האמינות והאיכות שהפכו לשם נרדף לטויוטה.

לקוחות טויוטה נהנים מאיכות השירות הגבוהה ביותר. 
שירות זה יאפשר לך ליהנות מרכב אמין וחסכוני. 

בסוכנויות המשנה של טויוטה, הפרוסות ברחבי הארץ, 
תוכל לקבל שירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, 
ע"י אנשי מקצוע הזוכים להכשרה והסמכה מקצועית 
עפ"י הנחיות היצרן. כך תוכל לשמור על ערך רכבך 

לאורך שנים רבות.

איכות השירות של טויוטה 
שירות טויוטה בדרכים 24/7 נותן מענה אישי וסיוע 

מיידי בשעת הצורך, 24 שעות ביממה, 
7 ימים בשבוע, בכל רחבי הארץ.

לקבלת השירות יש  לחייג מטלפון נייד:
)*625262(

טויוטה כולל שירות
ה-SPACE VERSO זקוק לטיפול ביניים כל 15,000 ק"מ 

או שנה )המוקדם מבין השניים(.
טיפול ראשי כל 30,000 ק"מ או שנתיים

)המוקדם מבין השניים(.

תוכנית הטיפולים 

בדרכים
24/7
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החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר מפרטים ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.  

1 2 4 5 8 9 10 11 12 13 14 1573

* 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

ה-SPACE VERSO מתוכנן כך שעלות הטיפול בו תהיה נמוכה ככל האפשר.
כאשר תשתמש בחלפים מקוריים אשר יוצרו עפ"י מפרט מחמיר ומדויק של 

היצרן ומותאמים באופן מלא לרכב, תבטיח לעצמך שרכבך ישרת אותך באמינות 
ובבטיחות וכן ישמור על ערכו לאורך שנים רבות. 

חלקי חילוף מקוריים 
האחריות ל-SPACE VERSO שלך ניתנת על פי תנאי האחריות המפורטים בחוברת 

"אחריות ואחזקה". ל-SPACE VERSO ניתנת אחריות מקיפה ל-3 שנים או 100,000 
ק"מ, המוקדם מבין השניים. אחריות לתיקון חלודה נקבובית בחלקי פח ניתנת ל-6 

שנים ללא הגבלת ק"מ.

האחריות של טויוטה

6
דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם

 SPACE VERSOדרגה 4.62בינעירוני6.2עירוני
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לרשותך סוכנויות משנה טויוטה בכל רחבי הארץ. לסוכנות המשנה הקרובה אליך חייג מטלפון נייד:

M
P261.1 מק"ט

)*625262(


