סיינה Sienna -
חוץ
פנסים קדמיים עם נורות הלוגן ותפקוד כיבוי
אוטומטיים
פנסים קדמיים עם נורות הלוגן ותפקוד
הדלקה/כיבוי אוטומטיים
פנסי ערפל מובנים עם זווית רחבה
אורות חנייה אחוריים ואורות בלימה מסוג
LED

XLE

LE

L













שבכה קדמית שחורה
שבכה קדמית שחורה עם מסגרת בגימור
כרום
שבכה קדמית בצבע אפור מתכתי עם
מסגרת בגימור כרום
מראות צד חשמליות בצבע שחור
מראות צד חשמליות בצבע המרכב עם
חימום
זוג דלתות צד מחליקות
דלתות צד חשמליות מחליקות כפולות עם
הגנה מפני היתפסות
דלתות צד חשמליות מחליקות כפולות ודלת
תא מטען חשמלית עם הגנה מפני היתפסות
ידיות דלת חיצוניות בצבע המרכב
חלון גג חשמלי ניתן להטייה/מחליק
גלגלי סגסוגת בקוטר  71אינץ' עם 5
חישורים וצמיגים במידה P235/60R17
גלגלי סגסוגת בקוטר  71אינץ' עם 5
חישורים בגימור מבריק וצמיגים במידה
P235/60R17
מגבי שמשה קדמית עם פעולה לסירוגין
המקושרים למתזים
מפשיר קרח למגב השמשה הקדמית
זגוגית לפרטיות בחלונות האחוריים
קורות גג שחורות
מגן לפגוש האחורי
ספוילר אחורי בצבע המרכב עם פנס בלם
שלישי מסוג  LEDומגב מובנה ומוסתר עם
פעולה לסירוגין
אנטנת  AM/FMמותקנת בכנף
פנים
מיזוג אוויר תלת אזורי עם מסנן אוויר ,כוונוני
טמפרטורה נפרדים לנהג ,לנוסע הקדמי






















































סיינה Sienna -
ולנוסעים במושבים האחוריים ,ולוח בקרה
אחורי נפרד
בקרת אקלים אוטומטית תלת אזורית עם
מסנן אוויר ,כוונוני טמפרטורה נפרדים לנהג,
לנוסע הקדמי ולנוסעים במושבים האחוריים,
ולוח בקרה אחורי נפרד
Intelligent information system
הינה מאפיין זמין המחבר אותך לסיינה שלך
יותר מתמיד ,ערכת יישומים כוללת
אפליקציית ניווט כגון  wazeוממשק לניהול
ואחסנת קבצים מסוג word exel power
 pointועוד (השימוש באחסנה מתבצע
באמצעות כרטיס זיכרון או  ,)usbהמערכת
גם מחברת אותך למחשב הרכב ומציגה
נתונים בזמן אמת
מערכת שמע  -IISצג מגע בגודל  1.7אינץ',
רדיו  AM/FMעם נגן תקליטורים,DVD ,
ששה רמקולים ,שקע עזר לשמע ,שקע USB
עם חיבור ובקרת  ,iPodאפשרות לדיבורית
טלפון ,גישה לספר טלפונים והזרמת מוסיקה
באמצעות טכנולוגיה אלחוטית בלוטוס,
ממשק לניהול קבצי אופיס כולל אפשרות
אחסנה בכרטיס זיכרון
צג מידע מרכזי  TFTבמידה  5.5אינץ' עם
תצוגה מובנית של מצלמה לנסיעה לאחור,
אפשרות להגדרות אישיות ,טמפרטורה
חיצונית ,שעון ,הגדרות בקרת אקלים (עם
בקרת אקלים אוטומטית בלבד) ,מחוון תחום
נהיגה חסכונית ,היסטוריית תצרוכת דלק,
תצרוכת דלק רגעית/ממוצעת ,טווח הנסיעה
עם כמות הדלק שנותרה והודעות אזהרה
מושבים קדמיים בגימור אריג; מושב נהג
הניתן לכוונון בשישה כיוונים; מושב נוסע
קדמי הניתן לכוונון בארבעה כיוונים
מושבים קדמיים עם גימור אריג המתנקה
בקלות וכיסים בגב המושב; מושב נהג הניתן
לכוונון בשמונה כיוונים עם תמיכת גב תחתון
חשמלית; מושב נוסע קדמי הניתן לכוונון
בארבעה כוונים
מושבים קדמיים עם חימום רב שלבי בגימור
עור מחורר וכיסים בגב המושב; מושב נהג
הניתן לכוונון חשמלי בשמונה כיוונים עם
תמיכת גב תחתון חשמלית; מושב נוסע קדמי
הניתן לכוונון בארבעה כוונים
שבעה מושבי נוסעים עם מושבי "קברניט"
בשורה השנייה בגימור אריג הניתן להסרה,





























סיינה Sienna -
עם מאפיין קיפול כלפי מעלה ומשטח ארוך
(רק ב 1מושבים)
שמונה מושבי נוסעים ,מושבים בתצורה
 04/04/04בשורת המושבים השנייה בגימור
אריג המתנקה בקלות הניתן להסרה ,מאפיין
קיפול כלפי מעלה ומשטח ארוך עם מושב
אמצעי הניתן לאחסון
שמונה מושבי נוסעים ,מושבים בתצורה
 04/04/04בשורת המושבים השנייה בגימור
עור מחורר הניתן להסרה ,מאפיין קיפול כלפי
מעלה ומשטח ארוך עם מושב אמצעי הניתן
לאחסון
מושב בגימור אריג  14/04מסוג פיצול ואחסון
בשורה השלישית ,הניתן לאחסון בתנועה
אחת
מושב בגימור סקאי  14/04מסוג פיצול
ואחסון בשורה השלישית ,הניתן לאחסון
בתנועה אחת
בקרת שיוט
גלגל הגה הניתן להטיה/טלסקופי
גלגל הגה ניתן להטייה/טלסקופי עם בקרות
שמע ,בלוטוס ,דיבורית טלפון ופקודות
קוליות
גלגל הגה מצופה עור מחורר ,ניתן
להטייה/טלסקופי עם בקרות שמע ,בלוטוס,
דיבורית טלפון ופקודות קוליות
מכשור אנלוגי עם מד מהירות ,מד סיבובים,
מחווני טמפרטורת נוזל קירור ודלק; תצוגת
 LCDעם מד מרחק מצטבר ,מדי מרחק
יומיים ומחוון ידית הילוכים ,מחוון נהיגה
חסכונית והודעות אזהרה
מכשור "אופטיטרון" עם מד מהירות ,מד
סיבובים ,מחווני טמפרטורת נוזל קירור ודלק;
תצוגת  LCDעם מד מרחק מצטבר ,מדי
מרחק יומיים ומחוון ידית הילוכים ,מחוון
נהיגה חסכונית והודעות אזהרה
מערכת כניסה ללא מפתח עם נעילה,
תפקודי נעילה כפולה ומצוקה
מערכת כניסה ללא מפתח עם נעילה,
תפקודי נעילה כפולה ומצוקה ודלת צד
חשמלית מחליקה
מערכת כניסה ללא מפתח עם נעילה,
תפקודי נעילה כפולה ומצוקה ודלת צד
חשמלית מחליקה ודלת תא מטען חשמלית
חלונות חשמליים עם פתיחה/סגירה בלחיצה
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אחת ,מנגנון מניעת היתפסות בכל המצבים
וחלונות פינה אחוריים ידניים
חלונות חשמליים עם פתיחה/סגירה בלחיצה
אחת ,מנגנון מניעת היתפסות בכל המצבים
וחלונות פינה אחוריים חשמליים
מערכת לסגירת חלונות בעת נעילת הרכב
מסיר אדים שמשה אחורית לעבודה מאומצת
עם קוצב זמן
נעילת דלתות חשמלית עם התקן נעילה
אוטומטי המקושר לשילוב הילוכים בעל
מנגנון מניעת השבתה
סוככי שמש ידניים בשורות השנייה
והשלישית
מראה פנימית מכהה מעצמה עם מצפן
קונסולה עליונה עם מנורות לקריאת מפות
ותאורות תקרה ,בקרת לדלתות הצד ,מראה
לצפייה במושבים האחוריים ואחסון
למשקפיים
קונסולה עליונה עם מנורות לקריאת מפות
ותאורות תקרה ,בקרת לדלתות הצד ולדלת
תא המטען ,מראה לצפייה במושבים
האחוריים ואחסון למשקפיים
קונסולה מרכזית קבועה עם תא אחסון מואר,
שני מחזיקי ספלים מוארים ושני מחזיקי
ספלים אחוריים
קונסולה מרכזית קבועה עם עיטורי עץ ,תא
אחסון מואר ,שני מחזיקי ספלים מוארים ושני
מחזיקי ספלים אחוריים
תא כפפות עליון ותא כפפות תחתון ננעל
תא אחסון לאזור המטען
תא אחסון לאזור המטען למושב האמצעי
בשורה השנייה
שלושה שקעי עזר לאביזרים 12V
ידיות אחיזה מתקפלות בכל המושבים
הצדיים
סוככי שמש כפולים עם מראות איפור
מוארות
מגירה רצפה תחתונה אמצעית
שישה (שמונה בדגמים עם  8נוסעים)
מחזיקי ספלים
עשרה (שנים עשר בדגמים עם  8נוסעים)
מחזיקי ספלים
כיסי מפות בדלתות הקדמיות והאחוריות עם

















































































סיינה Sienna -
מחזיקי בקבוקים
בטיחות ונוחות
מערכת ™ - Star Safety Systemהכוללת
בקרת יציבות רכב משופרת Enhanced
) ,Vehicle Stability Control (VSCבקרת
משיכה ),Traction Control (TRAC
מערכת מניעת נעילת הגלגלים ),(ABS
חלוקה אלקטרונית של כוח הבלימה ),(EBD
מערכת תגבור בלימה ) (BAוטכנולוגית
עצירה חכמה )(SST
מערכת מתקדמת של כריות אוויר לנהג
ולנוסע הקדמי
כריות אוויר צדיות מותקנות בצדי מושבי
הנהג והנוסע הקדמי ,כרית אוויר לברכי הנהג
וכריות אוויר צדיות מסוג וילון מלפנים ומאחור
משענות ראש אקטיביות לנהג ולנוסע הקדמי
חגורות בטיחות תלת נקודתיות בכל
המושבים; מנגנון גלילה ננעל בחירום )(ELR
בצד הנהג ומנגנון גלילה ננעל
בחירום/אוטומטי ) (ALR/ELRבחגורות
הבטיחות של כל הנוסעים
נקודות עיגון מתכוונות לחגורות הבטיחות,
מלפנים ובמושבים הצדיים בשורה השנייה,
קדם מותחנים עם מגבילי כוח לחגורות הנהג
והנוסע הקדמי
( LATCHנקודות עיגון ורצועות תחתונות
לילדים) כולל נקודות עיגון תחתונות
במושבים הצדיים של השורה השנייה
והמושב האמצעי בשורה השלישית
נועלי בטיחות ילדים בדלתות האחוריות
דפנות מרכב מפלדה בעלת חוזק מתיחה
גבוה
אזורי קריסה סופגי אנרגיה מלפנים ומאחור
וקורות הגנה מפני פגיעות צד
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים )(TPMS
תאורת יום ) (DRLעם תפקוד הדלקה וכיבוי
אוטומטיים
משבת מנוע
מערכת מניעת גניבה עם אזעקה ומשבת
מנוע
מערכת מובילאיי למניעת תאונות דרכים -
המערכת מופעלת אוטומטית בעת הנעת
הרכב ומתחילה לסרוק את הכביש מיד עם
תחילת הנסיעה .בדומה לעין האנושית
















































































סיינה Sienna -
המערכת יודעת לזהות ולהבחין בין כלי רכב,
הולכי רגל ,סימוני נתיבים ועוד .במקרה של
סכנת תאונה ,המערכת מפיקה התרעות
קוליות וויזואליות אשר מסבות את תשומת
ליבו של הנהג ומסייעת לו למנוע את
התאונה.

מפרטים
נתונים מכניים וביצועים
מנוע
 5.5ליטר  V6גל זיזים עילי כפול 00
שסתומים  VVT-iכפול;  011כ"ס ב1044 -
סל"ד  55.8קג"מ ב 0144 -סל"ד
הצתה
אלקטרונית ,עם הצתה ישירה טויוטה )(TDI
פליטה נקובה
רכב עם פליטת מזהמים אולטרה נמוכה II
)(ULEV-II
תיבת הילוכים
תיבה אוטומטית בעלת  1הילוכים מפוקחת
אלקטרונית חכמה )(ECT-i
מערכת הנעה
הנעה קדמית )(FWD

XLE

LE

L































מבנה המרכב
מרכב אחוד עם תת מסגרת למניעת רעידות
מתלה
מתלה קדמי עם סמוכת מק-פרסון ,בולמי
זעזועים ממולאים גז ומוט מייצב; מתלה
אחורי עם קורת פיתול וקפיצים לולייניים
(קפיצים לולייניים מתואמים לספורט בדגם
 ,)SEבולמי זעזועים ממולאים בגז ומוט
מייצב
היגוי
היגוי מתוגבר חשמלי )(EPS



















51.5/51.0

51.5





508.5/198.3

508.5/198.3

קוטר סיבוב בין מדרכות (רגל) (V6 FWD/V6
בלמים

בלמים מתוגברים עם דיסקות מאווררות
מלפנים ודסקות מלאות מאחור ,עם מערכת
™Star Safety System
מידות חיצוניות (ס"מ)
508.5/198.3
אורך/רוחב כולל
51.5/51.0

סיינה Sienna -
גובה כולל )(V6 FWD
ללא מסילות גג
עם מסילות גג
בסיס גלגלים
רוחב סרן (קדמי/אחורי)
מרווח קרקע )(V6 FWD
מקדם גרר )(V6 FWD
מידות פנימיות קדמי/שורה שניה/שורת
מושבים שלישית (ס"מ)
מרווח ראש

715
711.5/787.7

711.5/787.7

545

545

545

171.9/171.9

171.9/171.9

171.9/171.9

16.5

16.5

16.5

0.78

0.78

0.78

104.1/100.8/97.2

104.1/100.8/97.2

עם חלון גג

99.3/100.8/97.2

מרווח כתפיים
מרווח מותניים
מרווח רגליים
משקלות וקיבולות
משקל ריק )( (V6 FWDק"ג)

715.7/710.48/755.7

715.7/710.48/755.7

715.7/710.48/755.7

708.8/711.8/701.1

708.8/711.8/701.1

708.8/711.8/701.1

740.8/15.5/10.0

740.8/15.5/10.0

740.8/15.5/10.0

0405.08

0440.17

7150.18

נפח מטען (ליטר) מאחורי מושבי השורה
הראשונה/שניה/שלישית

0001.50/0011.51
/7741.78

0001.50/0011.51
/7741.78

0001.50/0011.51
/7741.78

מיכל דלק (גלון)

15

15

15

מספר מושבים )(FWD

8

8

1

גרירה
כושר גרירה (ק"ג)

7581.51

7581.51

7581.51

צמיגים
חלופי  -ארעי







תצרוכת דלק ממוצעת (כביש מהיר/עיר)
(ליטר/ק"מ )
V6 FWD

1.10 /74.10

1.10 /74.10

1.8/1.11

