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  חוץ

  פנסים קדמיים עם נורות הלוגן ותפקוד הדלקה/כיבוי אוטומטיים

  עם תפקוד הדלקה וכיבוי אוטומטיים (DRL)תאורת יום 

  מראות צד חיצוניות בצבע הרכב עם תפקוד קיפול ידני

  P205/65R16אינץ' וצמיגים במידה 61בקוטר  חישוקי סגסוגת קלה

  מתזיםמגבים פועלים לסירוגין המקושרים ל

  (HSEA)שמשה בעלת כושר ספיגת אנרגית שמש גבוהה  

 שמשה קדמית מקטינה רעש 

 פס קישוט לאורך הרכב מצופה כרום

 פנים

 בקרת אקלים דו אזורית עם מסנן אוויר, מדחס חשמלי וחיישן לחות

  מיזוג אוויר עם מסנן אוויר

ששה רמקולים, שקע עזר לשמע, , DVDעם נגן תקליטורים,  AM/FMאינץ', רדיו  1.6צג מגע בגודל  -IISע מערכת שמ
, אפשרות לדיבורית טלפון, גישה לספר טלפונים והזרמת מוסיקה באמצעות iPodעם חיבור ובקרת   USBשקע 

  ., ממשק לניהול קבצי אופיס כולל אפשרות אחסנה בכרטיס זיכרוןטכנולוגיה אלחוטית בלוטוס

Intelligent information system 
וממשק  wazeהינה מאפיין זמין המחבר אותך לקאמרי שלך יותר מתמיד, ערכת יישומים כוללת אפליקציית ניווט כגון 

ועוד )השימוש באחסנה מתבצע באמצעות כרטיס זיכרון או  word exel power pointלניהול ואחסנת קבצים מסוג 
usb הרכב ומציגה נתונים בזמן אמת.(, המערכת גם מחברת אותך למחשב 

  אחורית  מצלמה

 ( לפתיחה והנעה של הרכב ללא שימוש במפתחKeyless) –מפתחות שלט  2

מושבים קדמיים עם גימור אריג וכיסים בגב המושב; מושב נהג הניתן לכוונון בשישה כיוונים; מושב נוסע קדמי הניתן 
  לכוונון בארבעה כיוונים

 ופתח מעבר לתא המטען עם מחזיקי ספליםמרכזי, משענת יד עם מושב אחורי מתקפל 

  בקרת שיוט

  גלגל הגה הניתן להטייה/טלסקופי בעל ארבע זרועות עם בקרות שמע ודיבורית טלפון בלוטוס

דלק מחווני כמות דלק ותצרוכת ,מסוג אופטיטרון עם מד מהירות, מד הספק מערכת הנעה היברידיתמכשור 
עם תצרוכת דלק ממוצעת, טווח הנסיעה עם כמות הדלק שנותרה, מהירות ממוצעת צג מידע מרכזי  ,ממוצעתנוכחית/

עם מד מרחק מצטבר, מדי מרחק יומיים, טמפרטורת סביבה וחיווי הילוך משולב, מחווני  LCDוהודעת אזהרה, צגי 
 ECOומחוון נהיגה בתצורת  ECO-ו EV29תצורות

 קן נעילה אוטומטי בעל מנגנון מניעת השבתהפנים בגימור דלתות חשמליות עם הת

  נעילת דלתות חשמלית עם התקן נעילה אוטומטי בעל מנגנון מניעת השבתה

חלונות חשמליים, חלון נהג עם הפעלה בלחיצה אחת, מנגנון מניעת היתפסות בחלון הנהג והמשך הפעלה לאחר סגירת 
  מתג ההתנעה

 מערכת לסגירת חלונות בעת נעילת הרכב 

  מסיר אדים עם מנגנון תזמון בשמשה האחורית

  מראה פנימית עם מצבים יום/לילה

  קונסולה עליונה עם תאורת מפות ואחסון למשקפיים

  קונסולה מרכזית בעלת מכסה מחליק, משענת יד ותא אחסון

  תא כפפות מואר

  12Vעזר לאביזרים  שקע

  סוככי שמש כפולים עם הארכות מחליקות

  מחזיקי ספלים מלפנים ושניים מאחור, שני מחזיקי בקבוקים בדלתות הקדמיות וארבעה בדלתות האחוריותשני 

 בטיחות ונוחות

 Enhanced Vehicle Stability Controlהכוללת בקרת יציבות רכב משופרת  ™Star Safety Systemמערכת 
(VSC) בקרת משיכה ,Traction Control (TRAC)ילה בארבעת הגלגלים , מערכת מניעת נע(ABS),  חלוקת

  .(SST)וטכנולוגית עצירה חכמה  (BA), מערכת תגבור בלימה (EDB)אלקטרונית של כוח הבלימה 

כולל מערכת כרית אוויר מתקדמת לנהג ולנוסע הקדמי, כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע הקדמי,  - 22עשר כריות אוויר
י, כריות אוויר צדיות מותקנות במושבים האחוריים וכריות וילון צדיות מלפנים כריות אוויר לברכי הנהג והנוסע הקדמ

  ומאחור.

  (WIL)מושבי נהג ונוסע קדמי להפחתת פציעות "צליפת שוט" 

בצד הנהג ומנגנון גלילה ננעל  (ELR)חגורות בטיחות תלת נקודתיות בכל המושבים; מנגנון גלילה ננעל בחירום 
  בחגורות הבטיחות של כל הנוסעים (ALR/ELR)בחירום/אוטומטי 

LATCH  נקודות עיגון ורצועות תחתונות לילדים( כולל נקודות עיגון תחתונות במושבים האחוריים הצדיים ונקודות עיגון(
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  לחגורות בכל המושבים האחוריים

  נועלי דלתות אחוריות להגנה על ילדים ובקרת נעילת החלונות החשמליים

  ופג אנרגיהמוט הגה קורס ס

  אזורי קריסה סופגי אנרגיה מלפנים ומאחור

  קורות דלת למניעת פגיעות צד

 (TPMS)מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים 

 חיישני התנגשות: ניתוק מצבר המתח הגבוה 

  דקות 22מפסיק את תאורות הפנים לאחר  מאפיין חיסכון במצבר:

  מנוע משבת 

המערכת מופעלת אוטומטית בעת הנעת הרכב ומתחילה לסרוק את הכביש  -ונות דרכים כת מובילאיי למניעת תאמער

מיד עם תחילת הנסיעה. בדומה לעין האנושית המערכת יודעת לזהות ולהבחין בין כלי רכב, הולכי רגל, סימוני נתיבים 

תשומת ליבו של הנהג ועוד. במקרה של סכנת תאונה, המערכת מפיקה התרעות קוליות וויזואליות אשר מסבות את 

 ומסייעת לו למנוע את התאונה.

 
 
 
 

  נתונים מכניים וביצועים 

 :צילינדרים גל זיזים כפול בראש 4ליטר  2.2מנוע היברידי 
; מערכת ECO-ו  EV29תצורת  כפול; VVT-iשסתומים  61 

 קוואט( 641כ"ס נטו ) 222היברידית 

  מנוע

 מערכת הצתה

  (TDI)רה טויוטה אלקטרונית, עם הזרקה ישי

 פליטה נקובה

  (AT-PZEVאפסית חלקית )עם פליטת מזהמים בטכנולוגיה מתקדמת רכב 

 מנוע חשמלי  

 122זרם חילופין אסינכרוני בעל מגנט קבוע, מתח מרבי מנוע 
 וולט

 סוג מנוע: מגנט קבוע

 מצבר הנעה

 סוג (NI-MHמטל הידריד )-אטום, ניקל

 מתח וולט מקס' 244.2

 יבת הילוכיםת

 (ECVTתיבת הילוכים מפוקחת אלקטרונית רציפה )

 מערכת הנעה

   הנעה קדמית

 מבנה המרכב

  מסגרות למניעת רעידות מלפנים ומאחור-מרכב אחיד עם תת

 מתלה

פרסון עם בולמי זעזועים ממולאים גז ומוט מייצב; מתלה אחורי נפרד עם חיבור כפול -מתלה קדמי מסוג סמוכת מק
 פרסון עם בולמי זעזועים ממולאים גז ומוט מייצב -וג מקמס

 היגוי

   ; גלגל שיניים ופס שיניים מתוגבר(EPS)הגה כוח חשמלי 

 קוטר סיבוב בין מדרכות )רגל(  36.7

 בלמים

עם  אינץ' 66, בלמי דיסקה אחוריים קשיחים בקוטר אינץ' 66.12בלמי דיסקה קדמיים מתוגברים עם אוורור בקוטר 

 Star(, מערכת בלימה רגנרטיבית ומערכת בטיחותECB)  מגבר בלם הידראולי, מערכת בקרת בלימה אלקטרונית
Safety System™ 

 (ס"ממידות חיצוניות )

  גובה כולל, ללא עומס  147

  רוחב כולל  182

  אורך כולל  480.5

  בסיס גלילים  277.6

  גחוןח ומרו  15.5

  )קדמי/אחורי( רוחב סרן  158.5/157.5
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 (Cdמקדם גרר ) 2.20

 (ס"ממידות פנימיות )מלפנים/מאחור( )

 מרווח ראש

  ללא חלון גג  98.51/96.7

  מרווח כתפיים  147.3/143.7

  מרווח מותניים 138.4/138.4

  מרווח רגליים 105.6/98.8

 משקלות וקיבולות

 עצמי )ק"ג( משקל  1561 

 )ליטר( נפח תא הנוסעים

  )ליטר(, מושבים אחוריים לא מקופלים נפח מטען  370

  (ליטרמיכל דלק )  64

  מקומות ישיבה  5

 צמיגים

205/65/R16         :לכל עונות השנהסוג                                                   

 חלופי ארעי

 דלק משוערת  תצרוכת

20.4/19.6/21.3                                                               
             

 עירוני/כביש מהיר/משולב() – ק"מ/ליטר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


