Toyota Hilux

Toyota Hilux. Kész bármire.

A Hiluxot világszerte erős és
tartós autóként tartják számon.
Keménység és teljesítmény
– ezek a modell legfontosabb
jellemzői.
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1968 óta több mint 13 millió
Toyota Hilux rótta már a világ
útjait.

Szimpla-, extra- és duplakabinos változat is létezik.
Két motor, négy felszereltségi
szint. A Hilux minden igényt
kielégít.

A Hilux kiváló minőségű
és tartós, utastere pedig
komfortos és funkcionális.

A minden akadályon magabiztosan átjutó 4WD hajtás
révén a Hilux ma is legendás
terepjárónak számít.

A képen egy Hilux Duplakabinos SR+ modell látható
Sötétacél (1H2) fényezéssel oldalfellépőkkel.
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Feltartóztathatatlan 1968 óta

A történet 1968-ban kezdődött. Azóta már több mint 13 millió Hilux
tört magának utat a világ minden táján, a sarkvidéki tundráktól kezdve
a Szahara homokjáig. A megállíthatatlan Hilux megalkuvás nélkül
mászta meg, gázolta át és gyűrte maga alá a legkeményebb terepeket.
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A képen egy Hilux Duplakabinos SR+ modell látható
sötétacél (1H2) fényezéssel és oldalfellépőkkel.
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Megállíthatatlannak született
A Hilux kiemelkedő terepjáró képessége szinte magától értetődik,
hiszen az autót extrém körülmények között tesztelték, és a Toyota
legszigorúbb minőségi elvárásai alapján építették.
A Hilux erejét a sziklaszilárd létraváz adja, a Toyota Nagy Teljesítményű (TOP) platformja, hihetetlen merevséget és erőt kölcsönöz az
autónak. Ez az alapja a Hilux megbízhatóságának és tartósságának,
amit tovább fokoznak a korrózióálló elemek és a rozsdamentes
karosszéria.
A nagy hasmagasság és a robusztus futómű révén még a vízmosásokban, a meredek dűnéken és a gázlókon is egyszerű az átkelés.

48°
227 mm
(17 colos kerekekkel)
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30°

25°

22°

TOP alváz
A Toyota Nagy Teljesítményű (TOP) alvázában kevesebb hegesztési pont található, így a szerkezet erősebb és merevebb lett.

Kettős keresztlengőkaros első futómű
A robusztus, kettős keresztlengőkaros első futómű könnyedén
nyeli el az út egyenetlenségeit, így kellemes gördülési komfortot
és stabil futást biztosít.

Hátsó laprugók
A hagyományos, laprugós megoldás kiváló terepképességeket
biztosít, ráadásul a jármű terhelhetőségét is a maximumra emeli.

A képen egy Hilux Duplakabinos SR+ modell látható
sötétacél (1H2) fényezéssel és oldalfellépőkkel.
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Komfort és kényelem
Az utastér kialakításának két alapelve a minőség és a tartósság volt.
A modern, sötét kárpitozás kellemes hangulatot teremt; a kabin
berendezésében a funkcionalitást harmonikusan egészíti ki a dizájn.
A Hilux intelligens. A világítást automatikusan működteti a szürkületérzékelő. A fejlett, érintőképernyős Toyota Touch* multimédiás
szolgáltatásokat kínál. A Toyota Touch megmutatja a jármű legfontosabb adatait, hátramenetben pedig ugyanezen a kijelzőn jelenik
meg a tolatókamera képe. Mindemellett még műholdas navigáció
is rendelhető hozzá§.

Toyota Touch*
A Toyota Touch egy 15,5 cm
átmérőjű érintőképernyővel
felszerelt multimédia eszköz,
amely a következő funkciókat
kínálja Önnek:

– Megjeleníti a tolatókamera
képét, így biztonságosabb a
hátramenet
– Csatlakozik a fejlett műholdas navigációhoz§

– Itt kezelheti a CD-lejátszós
audioberendezést, valamint
a hordozható zenelejátszókat, beleértve az iPod eszközöket is

* Alapfelszereltség a 3.0 D-4D SR+ felszereltségi szinten.
§
Tartozékként megvásárolható a 3.0 D-4D SR+ felszereltségi szinten (24. oldal).
◊
Bluetooth®-kompatibilis telefonnal.
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– Mobiltelefon-kihangosítás◊
– Itt ellenőrizheti a járműinformációkat, és megváltoztathatja a beállításokat

A képen Hilux Duplakabinos SR+ modell látható bőrkárpitozással.
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Bármelyik motorral jól jár
Válasszon a két erős és hatékony turbódízel motor közül! A 2,5 literes változat négykerékhajtással és ötfokozatú manuális váltóművel rendelhető; a 3,0 literes erőforrást pedig
szintén négykerékhajtással és az ötfokozatú manuális, illetve automata váltóművekkel
lehet választani.
Mindkét motor nagy nyomatékot ad le már kis sebesség mellett is, nagy tempónál pedig
komoly teljesítményt biztosítanak, miközben a Dízel Részecskeszűrő (DPF) a minimumra
szorítja károsanyag-kibocsátásukat.

2,5 literes dízel D-4D

3,0 literes dízel

5 M/T 4WD

5 A/T 4WD

5 M/T 4WD

171 LE

171 LE

8,6 liter/100 km

7,6 liter/100 km

227 g/km

199 g/km

343/
1600 –2800

360/
1400–3200

343/
1400–3400

Nm/ford.

Nm/ford.

Nm/ford.

Megrendelhető minden felszereltségi szinten

Megrendelhető az SR+ felszereltségi szinten

D-4D◊

Teljesítmény

144 LE
Üzemanyag-fogyasztás§

7,3 liter/100 km
CO-kibocsátás§

194 g/km
Maximális nyomaték

M/T = Kézi kapcsolású váltómű
A/T = Automatikus váltómű
§
* Kivéve Oroszországban és Ukrajnában.
Kombinált ciklusban
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◊

Csak duplakabinos változat.

A képen Hilux Szimplakabinos Terra modell látható hófehér (040) fényezéssel.
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Mindent megtesz az Ön biztonságáért
Aktív és passzív megoldásai révén a Hilux a biztonság terén
ugyanolyan erős, mint bármely más szempontból. Biztonságát
olyan eszközök garantálják, mint a Blokkolásgátló fékrendszer
(ABS) Elektronikus fékerőelosztóval (EBD), a Vészfékasszisztens
(BA), a Kipörgésgátló (TRC), a Járműstabilitás-vezérlő (VSC) és
a Részlegesen önzáró diﬀerenciálmű (LSD). S ha mégis baleset
történne, hat SRS* légzsák óvja Ön és utasai testi épségét.

Blokkolásgátló fékrendszer
(ABS) Elektronikus fékerőelosztóval (EBD)
Az ABS meggátolja a kerekek
blokkolását fékezéskor, míg
az EBD optimális mértékben
osztja el a fékerőt az egyes
kerekek közt, segítve a
vezetőt, hogy megőrizze
uralmát a jármű fölött.

SRS légzsákrendszer
Az autóban hat légzsák* található, köztük vezető- és utasoldali SRS légzsákok, valamint
oldallégzsákok és függönylégzsákok, amelyek mindkét
üléssor utasait védik.

Vészfékasszisztens (BA)
Ha Ön vészfékezésre kényszerül, a BA érzékeli ezt, és azonnal extra fékerőt biztosít.
Mindez lehetővé teszi, hogy
az ABS teljes hatékonysággal
működjön, s az autó sokkal
hamarabb álljon meg.

Járműstabilitás-vezérlő (VSC)
A VSC szükség esetén automatikusan, külön-külön működteti
a fékeket és ellenőrzi a motor
nyomatékát, megőrizve a jármű
stabilitását, és megelőzve az
autó kisodródását a túlságosan
élesen vett kanyarokban vagy
síkos útfelületen.

* 6 légzsák csak az SR+ felszereltségi szinthez tartozik. Vezető- és utasoldali légzsák minden felszereltségi szinten.
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A képen egy Hilux Duplakabinos SR+ modell látható
sötétacél (1H2) fényezéssel és oldalfellépőkkel.
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Különleges részletmegoldások
Rögzítő horgok
A plató külső élén található horgok révén
könnyedén rögzítheti rakományát.

USB/aux bemenet
Csatlakoztassa iPod-ját vagy más hordozható zenei lejátszóját az USB/aux terminálhoz,
és élvezze saját zenei válogatását!

Krómozott tükörház fűthető tükrökkel és
irányjelzővel
Modern stílus: krómozott tükörház fűthető külső
tükrökkel és beépített irányjelzővel.

A következő felszereltségi szinten:
Terra, Comfort (csak szimplakabinos modellnél)

A következő felszereltségi szinten:
SR+

A következő felszereltségi szinten:
SR+

14

Automata váltókar
Komfort és elegancia: bőrborítás és ezüstszínű
betét. Megrendelhető a 3,0 literes D-4D
motorhoz.

Tolatókamera
Hátramenetben az audiorendszer kijelzőjén
automatikusan megjelenik a plató hátfalába
épített tolatókamera képe.

Bőrborítású kormánykerék
A szép öltésekkel varrott bőrborítás és az
ezüstszínű betétek a komfort és a kiﬁnomultság hangulatát árasztják.

A következő felszereltségi szinten:
SR+

A következő felszereltségi szinten:
SR+

A következő felszereltségi szinten:
SR+
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Válassza a Hiluxot – és alakítsa önmagához!
Mindenkinek különbözőek az igényei.
Ez az oka annak, hogy a Hiluxot olyan sokféle konﬁgurációban kínáljuk: választhat
Szimpla-, Extra- és Duplakabinos kivitelt.
Tekintse át a motorok és váltóművek kínálatát, és végül formálja saját ízléséhez a
kiválasztott járművet a négy felszereltségi szint egyikével.

Szimplakabinos

Extrakabinos

Duplakabinos

* Megrendelhető az SR+ felszereltségi szinten.
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2340 mm

Terhelhetőség

Felszereltségi
szint

Motor

Hajtás

Váltómű

1010 kg

Terra,
Comfort

2,5 literes dízel

4WD

Manuális

885 kg

Terra,
Comfort

2,5 literes dízel

4WD

Manuális

865 kg

Terra,
Comfort,
Style, SR+

2,5 literes dízel
3,0 literes dízel*

4WD

Manuális és
automata

1830 mm

1545 mm
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Terra

Comfort

A legfontosabb jellemzők
— 16 colos acél keréktárcsák
— Védőrács a kabin mögött
— Fekete lökhárítók/tükörborítás/kilincsek
— Rögzítő horgok*
— Sárfogó gumi elöl-hátul
— Fűthető külső tükrök
— Elhúzható hátsó ablak (páramentesítés nélkül)

A legfontosabb jellemzők (a Terra szinten felül)
— Elektromos ablakemelők elöl és hátul
— Távirányítású központi zár
— Fűthető, motoros mozgatású külső tükrök
— Fix hátsó üveg páramentesítővel

A Terra szint a fenti karosszériaformákhoz választható.

A Comfort szint a fenti karosszériaformákhoz választható.

* Csak a szimplakabinos változathoz.
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Style

SR+

A legfontosabb jellemzők (a Comfort csomagon felül, csak a
duplakabinos változathoz)
— A karosszéria színére fényezett első lökhárító
— A karosszéria színére fényezett sárvédő-szélesítések
— 15 colos acél keréktárcsák
— Első ködfényszórók

A legfontosabb jellemzők (a Comfort szinten felül)
— 17 colos könnyűfém keréktárcsák
— A karosszéria színére fényezett
— Ködlámpák és fényszórómosó
sárvédő-szélesítések
— A karosszéria színére fényezett első
— Oldalfellépők
lökhárító
— Nincs elválasztó rács a plató és a
— Sötétített üvegezés
kabin között
— Szürkületérzékelő**
— Krómozott ajtókilincsek
— Krómozott tükörházak, fűthető
és motoros mozgatású tükrökkel,
valamint beépített irányjelzővel

A Style szint a fenti karosszériaformához választható.

Az SR+ szint a fenti karosszériaformához választható.
** Széria a 3,0 literes SR+ modelleken.
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Terra

Comfort

A legfontosabb jellemzők
— Középszürke szövetkárpit
— Manuális ablakmozgatás
— Manuális ajtózárás
— Hátsó diﬀerenciálzár
— 2 első légzsák: a vezető és az
utas oldalán
— Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
— Felhajtható hátsó ülések*
— Manuális klímaberendezés

A legfontosabb jellemzők (a Terra szinten felül)
— Elektromos ablakemelők elöl, hátul
— Távirányítós központi zár

* Csak duplakabinos változathoz.
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SR+
A legfontosabb jellemzők (a Comfort szinten felül)
— Sportos ülések elöl
— Sebességtartó automatika**
— Automata, digitális légkondicionáló
— Járműstabilitás-vezérlő (VSC)
— Vészfékasszisztens (BA)
— Elektronikus fékerőelosztó (EBD)
— Kipörgésgátló (TRC)
— Bőrborítású kormánykerék, váltógomb és kézifékkar

— Display Audio beépített RDS rádióval, CD lejátszó
MP3 dekóderrel
— Bluetooth telefonkihangosító
— USB/aux csatlakozás
— Ezüstszínű betétek a középkonzolon
— Sötétített hátsó üvegezés
— Toyota Touch: 6,1’’ érintőképernyő, tolatókamerakijelző, 6 hangszórós rádió/CD aux/USB csatlakozóval
és Bluetooth®**

— 6 légzsák: 2 első (vezető- és utasoldal), 2 oldallégzsák
és 2 függönylégzsák
Opció:
— Bőr üléshuzat és ülésfűtés**

** Csak a 3,0 literes változathoz.
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Tartozékok
Formálja autóját saját egyéniségéhez!
Bárhol is jár a Hilux-szal, az eredeti Toyota
tartozékok az egyediség extra hangulatával
ruházzák fel autóját, így az utazás még
különlegesebb élmény lesz.

01

03

02

1. Alsó védőelem
A stílusos, ezüstszínű elem megvédi a felépítmény alsó
részét a kőfelverődésektől.
2. Első ködfényszóró-keret
Tegye még látványosabbá a ködfényszórókat és a lökhárítót ezzel a stílusos, krómozott elemmel!

3. Felépítmény ablakokkal
Stílusos kialakítás hátsó szélvédővel és oldalablakokkal.
4. Hűtőrács
Különleges dizájnja kihangsúlyozza az autó erejét és
teljesítményét.

04

05
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5. Díszítőelem a hátsó lámpa körül
A stílusos krómbetét körülöleli a hátsó lámpatestet.
6. Alumínium platóbélés – a kerékjárati ívek
védelmével
A platóbéléssel együtt használva megvédi a belső
kerékjárati ívek fényezését.

7. Plató hosszabbító
A plató horgaihoz és a lehajtott platóajtóhoz rögzített
elemmel hosszabb tárgyakat is biztonságosan szállíthat.

9. Kemény platófedél
Az erős, praktikus elem zárható fedéllel készül.
A karosszéria színére fényezhető..

8. Platótakaró roló
A zárható, alumínium lamellákból álló szerkezet hátratolható, így Ön könnyen hozzáfér a rakományhoz.

10. Alumínium platófedél
Megvédi az alatta elhelyezett rakományt, fölé pedig
újabb tárgyak rakodhatók. Natúr alumínium felület.

A teljes tartozékkínálatról helyi Toyota-kereskedőjétől
kaphat részletes tájékoztatást.
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Tartozékcsomagok
A Toyota Hilux tartozékcsomagjai egyéniséget, kényelmet és értéket kínálnak. Segítségükkel még stílusosabbá vagy praktikusabbá
teheti autóját, sőt – a csomagok révén – e két
célt akár egyszerre is elérheti. Bármelyiket

1. Orrvédő
2. Vonóhorog

is választja, biztos lehet abban, hogy minden
csomag kiválóan passzol majd járművéhez,
hiszen tartozékainkat ugyanolyan, részletekre kiterjedő ﬁgyelemmel készítjük, mint
magát a Hiluxot.

3. TNS350
4. Küszöbdíszléc

5. Párnázott kartámasz
6. Bőrborítású kézifékkar

7. Díszítőelem a váltókar körül
8. Díszítőelem a műszerek körül

01

03

05

07

02

04

06

08
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Szimplakabinos

CSOMAGOK

Terra

Extrakabinos

Duplakabinos

Comfort

Terra

Comfort

Terra

Comfort

Style

SR+

Flotta csomag
40/60 arányban osztott PVC ülések középkonzol nélkül



(A/C
változathoz)
Connect csomag
TPA 400 parkolássegítő rendzser













Bluetooth® telefonkihangosító

















Snugtop FRP Hard Top







Plató borítás







Oﬀ road csomag
Orrvédő, oldalfellépő
FRP Hard Top csomag

 = Elérhető

 = Opció
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Keréktárcsák és kárpitok
Válassza ki az Önnek legjobban tetsző keréktárcsa és kárpit kombinációját, hogy kívül-belül extra stílussal gazdagítsa autóját!
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15 colos acél keréktárcsák
255/70R15
Széria a Style felszereltségi
szinten

16 colos acél keréktárcsák
205/R16
Széria a Terra és a Comfort
felszereltségi szinten

Műszálas/PVC
Opció a szimplakabinos Terra
felszereltségi szinten

Középszürke szövetkárpit
Széria a Terra, a Comfort és a
Style felszereltségi szinten

17 colos könnyűfém keréktárcsák
265/65R17
Széria az SR+ felszereltségi szinten

Világosszürke szövetkárpit
Széria az SR+ felszereltségi
szinten

Bőrkárpit
Opció a 3,0 D-4D A/T SR+
felszereltségi szinten

Színválaszték
A Hilux külső megjelenését nyolc féle tartós fényezéssel
teheti teljessé. Melyik illik Önhöz leginkább?

040 Hófehér

1C0 Platinaszürke§

1E9 Kavicsszürke§

1H2 Sötétacél§◊

209 Éjfekete§

3E5 Chili piros

5A7 Selymes arany§

8T7 Szigetkék§

6S3 Oáziszöld§*

A járműveken oldalfellépő látható. A rendelhetőség a karosszéria- és motorváltozattól függ. Lásd: 31. oldal.

§

Metálfényezés.

◊

2012 elejétől rendelhető.

*2012 júniusától rendelhető, csak készletről.
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Műszaki adatok
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

2,5 literes D-4D
4WD 5 M/T
Szimplakabinos Terra

3,0 literes D-4D
4WD 5 M/T
Duplakabinos Comfort

3,0 literes D-4D
4WD 5 A/T
Duplakabinos SR+

Fogyasztás (az EC/692/2008 rendelettel módosított EC/715/2007 direktíva alapján)
Vegyes (l/100 km)

7,3

7,6

8,6

Városi (l/100 km)

8,6

9,3

10,9

Országúti (l/100 km)

6,6

6,6

7,3

Javasolt üzemanyag

Gázolaj (48-as vagy magasabb cetánszámú)

Gázolaj (48-as vagy magasabb cetánszámú)

Gázolaj (48-as vagy magasabb cetánszámú)

Üzemanyagtartály térfogata (liter)

80

80

80

Széndioxid, CO₂ (az EC/692/2008 rendelettel módosított EC/715/2007 direktíva alapján)
Vegyes (g/km)

194

199

227

Városi (g/km)

228

244

286

Országúti (g/km)

173

173

193

Euro 5

Kipufogógázok (az 2003/76/EC rendelettel módosított 70/220/EEC direktíva alapján)
Euro besorolás

Euro 5

Euro 5

Szénmonoxid, CO (g/km)

0,2807

0,4049

0,3552

Szénhidrogének, THC (g/km)

–

–

–

Nitrogénoxidok, NOx (g/km)

0,1918

0,2064

0,2306

Szénhidrogének,, THC és Nitrogénoxidok, NOx (g/km)

0,2188

0,2447

0,2325

Részecskék, PM (g/km)

0,00046

0,00109

0,00093

74

70

Noise (drive-by) (Directive 70/157/EEC as last modiﬁed by directive 1999/101/EC)
Noise dB(A)

73

Az üzemanyag-fogyasztási és széndioxid-kibocsátási adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, a többször módosított 80/1268/EEC sz. EU direktíva előírásainak megfelelően
mérték. További tájékoztatásért, illetve alap gyártási modell rendeléséért forduljon a helyi Toyota kereskedőhöz. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező
(pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.
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2,5 literes
D-4D 4WD
5 M/T

MOTOROK

3,0 literes
D-4D 4WD
5 M/T

3,0 literes
D-4D 4WD
5 A/T

Motor kódja

2KD-FTV

1KD-FTV

1KD-FTV

Hengerek száma

4, soros

4, soros

4, soros

Szelepvezérlés

16 szelepes DOHC

16 szelepes DOHC

16 szelepes DOHC

Befecskendezés

Közvetlen, közös nyomócsöves

Közvetlen, közös nyomócsöves

Közvetlen, közös nyomócsöves

3

Lökettérfogat (cm )

2494

2982

2982

Furat x löket (mm x mm)

92,0x93,8

96,0x103,0

96,0x103,0

Sűrítési arány

15,6:1

15,0:1

15,0:1

Legnagyobb teljesítmény (kW/ford.)

144 LE (106/3400)

171 LE (126/3600)

171 LE (126/3600)

Legnagyobb nyomaték (kW/ford.)

343/1600-2800

343/1400-3400

360/1400-3200

TELJESÍTMÉNY

2,5 literes
D-4D 4WD
5 M/T

3,0 literes
D-4D 4WD
5 M/T

3,0 literes
D-4D 4WD
5 A/T

Végsebesség (km/óra)

170

170

175

Gyorsulás 0-100 km/órára (s)

13,3

12,1

12

OFF-ROAD TELJESÍTMÉNY

Szimplakabinos
4WD

Extrakabinos
4WD

Duplakabinos
4WD

Minimális hasmagasság (mm)

212

212

212*

Első terepszög (˚)

30

30

30

Hátsó terepszög (˚)

22

22

22

Középső terepszög* (˚)

25

25

25

Oldaldőlésszög (˚)

48 (16 colos kerekekkel)
49 (15 colos kerekekkel)

48 (16 colos kerekekkel)
49 (15 colos kerekekkel)

48

A/T = Automata váltómű

M/T = Manuális váltómű

* 17 colos kerekekkel 227 mm.
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Műszaki adatok
HAJTÁSLÁNC

Terra
(Szimplakabinos, Extrakabinos,
Duplakabinos)

Comfort
(Szimplakabinos, Extrakabinos,
Duplakabinos)

SR+
(Extrakabinos, Duplakabinos)

Váltómű fajtája

5 M/T

5 M/T

5 M/T és 5 A/T*

Hajtásmód

4x4

4x4

4x4

FÉKEK
Elöl

Hűtött tárcsa

Hátul

Dob

MÉRETEK

Szimplakabinos

Extrakabinos

Duplakabinos

Hosszúság (mm)

5260 (5135◊)

5260 (5135◊)

5260 (5135§)

Szélesség (mm)

1835 sárvédő-szélesítéssel
1760 sárvédő-szélesítés nélkül

1835 sárvédő-szélesítéssel
1760 sárvédő-szélesítés nélkül

1835 sárvédő-szélesítéssel
1760 sárvédő-szélesítés nélkül

Magasság (mm)

1795

1835

1850 (1860 17 colos kerekekkel)

Tengelytáv (mm)

3085

3085

3085

Nyomtáv elöl/hátul (mm)

1510

1510 (16 colos kerekekkel)
1540 (15 colos kerekekkel)

1510 (16 colos kerekekkel)
1540 (15 colos kerekekkel)

Legkisebb fordulókör sugara (m)

6,2 (az abroncsoknál mérve) – 6,6 (a karosszérián mérve)

Plató
Plató magassága (mm)

450

450

450

Plató hossza (mm)

2340

1830

1545

Plató szélessége (mm)

1520

1515

1515

TÖMEGEK

Szimplakabinos

Extrakabinos

Duplakabinos

Saját tömeg (kg)

1835–1910

1900–1965

1895-1995
(1930-2050 a 3,0 literes modellnél)

Megengedett össztömeg (kg)

2640

2620

2690
(2730 a 3,0 literes modellnél)
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TÖMEGEK

Szimplakabinos

Extrakabinos

Duplakabinos

Vontatható tömeg fékezett utánfutóval (kg)

2500

Vontatható tömeg fékezetlen utánfutóval (kg)

750
Szimplakabinos

KEREKEK ÉS ABRONCSOK

Terra

Extrakabinos

Comfort

Terra

Duplakabinos

Comfort

Terra

Comfort

Style

SR+
–

–

–

–

–

–

–



16 colos acél keréktárcsák 205/R16













–

–

17 colos könnyűfém keréktárcsák 265/65R17

–

–

–

–

–

–

–



1860 mm

15 colos acél keréktárcsák 255/70R15

1540 mm
1835 mm

3085 mm

1540 mm
1835 mm

5260 mm

– = Nem választható
 = Opció
M/T = Manuális váltómű
A/T = Automata váltómű
 = Alap
Az adatokat duplakabinos, sárvédő-szélesítéssel és 15 colos kerekekkel felszerelt modellen mértük.
* Csak 3,0 literes, duplakabinos változat.

◊

Csak 2,5 literes motorral.
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Felszereltség
Szimplakabinos

KÜLSŐ

Extrakabinos

Duplakabinos

Terra

Comfort

Terra

Comfort

Terra

Comfort

Style

SR+

Első lökhárító: fényezetlen













–

–

Első lökhárító: a karosszéria színére fényezett

–

–

–

–

–

–





Hátsó lökhárító: szürkére festett acél















–

Hátsó lökhárító: krómozott

–

–

–

–

–

–

–



Oldalfellépők

–

–

–

–









Sárvédő-szélesítések: a karosszéria színére fényezett

–

–

–

–

–

–





Első és hátsó sárfogó gumik

















Külső kilincsek: fekete















–

Külső kilincsek: króm

–

–

–

–

–

–

–



Külső tükörházak: fekete











–

–

–

Külső tükörházak: fekete, fűthető, motoros mozgatás

–

–

–

–

–





–

Külső tükörházak: króm, fűthető és elektromos
mozgatású, beépített irányjelzővel

–

–

–

–

–

–

–



Védőrács a kabin mögött















–

Rögzítő horgok (plató oldalfalán)





–

–

–

–

–

–

Első ködfényszórók

















Elhúzható hátsó ablak



–



–



–

–

–

 = Alap
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 = Opció

− = Nem választható

§

Széria a 3,0 literes SR+ felszereltségnél.

Szimplakabinos

KÉNYELEM

Extrakabinos

Duplakabinos

Terra

Comfort

Terra

Comfort

Terra

Comfort

Style

SR+

Manuális klímaberendezés















–

Automata klímaberendezés

–

–

–

–

–

–

–



4 küllős műanyag kormánykerék és váltógomb















–

4 küllős bőrborítású kormánykerék ezüstszínű betétekkel

–

–

–

–

–

–

–



Bőrborítású váltógomb és kézifékkar

–

–

–

–

–

–

–



Ezüstszínű betét a központi műszeregységen

–

–

–

–

–

–

–



Távirányítású központi ajtózár

–



–



–







Elektromos ablakemelő, a vezető oldalán automata
leengedő funkcióval

–



–



–







Hátsó ablak páramentesítő

–



–



–







Szürkületérzékelő

–

–

–

–

–

–

–

§

Konzolbox tálcával









–

–

–

–

Konzolbox tálcával és hátsó pohártartóval

–

–

–

–









Optitron műszerek

–

–

–

–

–

–

–



Multiinformációs kijelző

–

–

–

–

–

–

–



A tolatókamera képének megjelenítése a Toyota Touch
képernyőjén

–

–

–

–

–

–

–



Sebességtartó automatika

–

–

–

–

–

–

–

§

Sötétített üvegezés

–

–

–

–

–

–

–



33

Felszereltség
Szimplakabinos

AUDIO

Terra

Extrakabinos

Comfort

Terra

Duplakabinos

Comfort

Terra

Comfort

Style

SR+


Az audio kezelőszervei a kormánykeréken

–

–

–

–

–

–

–

4 hangszóró, audioberendezés nélkül















–

6 hangszórós rádió CD-lejátszóval

–

–

–

–

–

–

–



USB/aux csatlakozás iPod és MP3 eszközökhöz

–

–

–

–

–

–

–



Toyota Touch:
6,1’’ érintőképernyő

–

–

–

–

–

–

–



Az iPod és MP3 lejátszók teljes körűen vezérelhetők
az érintőképernyőn keresztül

–

–

–

–

–

–

–



Bluetooth® a telefon-kihangosításhoz és az audio
steaminghez

–

–

–

–

–

–

–



Járműinformációk és beállítások

–

–

–

–

–

–

–



Terra

Comfort

Terra

Comfort

Terra

Comfort

Style

SR+
































(kivéve 3,0 D-4D)

















Terra

Comfort

Terra

Comfort

Terra

Comfort

Style

SR+

Különálló első ülések

















Sportos ülések elöl

–

–

–

–

–

–

–



Felhajtható hátsó ülés

–

–

–

–









Szimplakabinos

4X4 TECHNOLÓGIA
Automatikusan szétkapcsoló, szabadonfutó
az első diﬀerenciálműben

Extrakabinos

Duplakabinos

Zárható hátsó diﬀerenciálmű
4WD váltókar és gomb

Szimplakabinos

ÜLÉSEK
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Extrakabinos

Duplakabinos

Szimplakabinos

ÜLÉSEK

Terra

Extrakabinos

Comfort

Terra

Duplakabinos

Comfort

Terra

Comfort

Style

SR+

Üléskárpit: műszálas/PVC



–

–

–

–

–

–

–

Üléskárpit: középszürke szövet















–

Üléskárpit: világosszürke szövet

–

–

–

–

–

–

–



–

–

–

–

–

–

–

(3,0 D-4D)

–

–

–

–

–

–

–



Terra

Comfort

Terra

Comfort

Terra

Comfort

Style

SR+

ABS

















VSC, EBD, BA

–

–

–

–

–

–

–



SRS első légzsák: vezető- és utasoldal

















SRS oldal- és függönylégzsák: vezető- és utasoldal

–

–

–

–

–

–

–



–

–

–

–

–

–

–


(3,0 D-4D)

–

–

–

–









Terra

Comfort

Terra

Comfort

Terra

Comfort

Style

SR+

Indításgátló

















Zárható platóhátfal

–

–















Üléskárpit: bőr
Ülésfűtés: vezető- és utasoldal (csak bőrkárpithoz)

Szimplakabinos

BIZTONSÁG

Extrakabinos

Duplakabinos

Fényszórómosók
Gyerekzár

Szimplakabinos

VAGYONVÉDELEM

 = Alap

 = Opció

Extrakabinos

Duplakabinos

− = Nem választható

35

Szószedet
Ismerje meg jobban a modern műszaki megoldásokat, a kiﬁnomult
biztonsági rendszereket és hi-tech tartozékokat, amelyek vezető
egyéniséggé avatják a Hiluxot!
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SRS légzsákrendszer
A Hiluxban hat légzsák található, köztük vezető- és
utasoldali SRS légzsákok, valamint oldallégzsákok és
függönylégzsákok, amelyek mind az elöl, mind pedig
a hátul ülők testi épségét megóvják.

Vészfékasszisztens (BA)
Ha Ön vészfékezésre kényszerül, a BA érzékeli ezt, és
azonnal extra fékerőt biztosít. Mindez lehetővé teszi,
hogy az ABS teljes hatékonysággal működjön.

Járműstabilitás-vezérlő (VSC)
A VSC szükség esetén automatikusan, külön-külön
működteti a fékeket és ellenőrzi a motor nyomatékát,
megőrizve a jármű stabilitását, és megelőzve az autó
kisodródását a túlságosan élesen vett kanyarokban
vagy a síkos útfelületű íveken.

Első és hátsó felfüggesztés
A Toyota nagy teherbírású járműveinek futóművét az erő
és a tartósság szempontjai szerint tervezzük. A laprugós,
hátsó hídtól a kettős keresztlengőkaros első futóműig
minden szerkezetet úgy alakítunk ki, hogy optimális
teljesítményt és gördülési komfortot biztosítsanak.

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) Elektronikus
fékerőelosztóval (EBD)
Az ABS megakadályozza a kerekek blokkolását fékezéskor. Az EBD mindezt a fékerő optimális elosztásával
egészíti ki az egyes kerekek közt, kiegyenlítve az eltérő
terheléseket. A két rendszer együttes működése hatékonyan segít Önnek, hogy autóját még erős fékezés
közben is biztonságosan kormányozhassa.

Szürkületérzékelő
A szürkületérzékelő folyamatosan ellenőrzi a külső
fényerőt, és ha szükséges automatikusan felkapcsolja
a fényszórókat.

Kipörgésgátló (TRC)
Ha Ön túl nagy gázzal indul, a meghajtott kerekek elveszthetik tapadásukat és kipöröghetnek. A TRC ilyenkor automatikusan csökkenti a motor forgatónyomatékát, és működésbe hozza a fékeket, visszaállítva az
abroncsok tapadását.

Manuális váltó
A Toyota kézi kapcsolású sebességváltóival precízen
és simán kapcsolhatja a fokozatokat. Ezzel a váltóval
igazán takarékosan autózhat, miközben az irányítás
folyamatosan az Ön kezében marad, így garantált a
magával ragadó, dinamikus vezetési élmény.

2,5 l D-4D
A 4WD hajtásmódhoz kiválóan illő 2,5 literes D-4D
motor optimális teljesítményt és forgatónyomatékot
kínál. A blokk kisebb belső súrlódása révén csökkent
az üzemanyag-fogyasztás és az emisszió, s a komfort
szintjét érezhetően növeli a kisebb zaj és vibráció.

Automata váltó
A Toyota automata váltóművei kellemes, stresszmentes
vezetési élményt biztosítanak. A fokozatváltások gyorsak, s a kézi kapcsolás lehetősége révén Ön bármikor
magához ragadhatja az irányítást. Automatikus váltóműveinket úgy terveztük, hogy a lehető legjobb összhangot teremtsék meg a teljesítmény és a gazdaságos
működés közt.

3,0 l D-4D
A 3,0 literes D-4D dízelmotor bármikor biztosítja az Ön
által igényelt teljesítményt. Nagy nyomású, közvetlen
üzemanyag-befecskendezési rendszere révén a hatékony és tiszta dízeltechnológiával működő erőforrás
kiváló teljesítményt és kellemes vezetési élményt
nyújt.

Toyota Touch
A Toyota Touch 15,5 cm átmérőjű, színes érintőképernyője fejlett multimédia-szolgáltatásokat kínál, s
ugyanúgy megjeleníthetők rajta a járműinformációk,
mint a tolatókamera által közvetített kép.
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A Toyoták minőségét és megbízhatóságát a
világon mindenütt elismerik – így Ön egy Hilux
tulajdonosaként mindig nyugodtan autózhat.

Alacsony
fenntartási
költségek

Időszakos
teljes
átvizsgálás

3

év

átfogó
garancia

Intelligens tervezés

Toyota minőségi szerviz

Átfogó garancia

A Hilux tervezése és gyártása során ügyeltünk arra,
hogy karbantartása minél kevesebb költséggel járjon.
Kevesebb alkatrésze igényel javítást, és ezek ráadásul
olyan tartósak, hogy a lehető leghosszabbra nyújthattuk
a szervizperiódust. Ugyanilyen lényeges, hogy a Hilux
technológiája könnyen hozzáférhető, ami minimálisra
csökkenti a szerviz munkaidő-igényét. Mindez a Toyota
alkatrészek versenyképes árával együtt azt jelenti, hogy
Ön a lehető legkevesebb költséggel tarthatja Hiluxát
optimális üzemi állapotban.

Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önnel autója
karbantartási programját.

A 3 éves garancia minden rendeltetésszerű használat
során jelentkező gyártási és összeszerelési hibára kiterjed.
A garancia 3 évig, illetve 100 000 megtett kilométerig
érvényes (attól függően, hogy melyik feltétel teljesül
korábban), az első évben pedig kilométer-korlátozás
nélkül érvényes.

Hiluxának teljes átvizsgálása – vezetési stílustól és egyéb
körülményektől függően – kétévente vagy 30 000 kilométerenként egyszer esedékes (amelyik hamarabb következik be), míg évente vagy 15 000 kilométerenként
(amelyik hamarabb következik be) egy köztes ellenőrzés
szükséges.

Amennyiben a Hilux garanciális hiba következtében működésképtelenné válik, a garancia a legközelebbi Toyota
szervizig történő szállítás költségeit is fedezi.
A 3 éves, felületi rozsdásodás elleni és fényezési
garancia a karosszéria bármely fényezett elemén – anyaghiba miatt – jelentkező felületi rozsdásodásra és fényezési
hibára kiterjed. Ez a garancia kilométer-korlátozás nélkül
érvényes.
A 12 éves, átrozsdásodás elleni garancia a karosszéria
bármely fémből készült elemének (belülről kifelé történő)
átrozsdásodása esetén érvényes (a garanciafüzetben
meghatározott kivételekkel), ha az gyártási vagy összeszerelési hibára vezethető vissza. Ez a garancia kilométerkorlátozás nélkül érvényes.
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Alacsony
alkatrész- és
szervizköltség

3

év*

országúti
segélyszolgálat

3

év§

tartozékgarancia

Toyota eredeti alkatrészek

Toyota Eurocare

Toyota tartozékok

A Hiluxot úgy terveztük meg, hogy minimálisra szoríthassuk a töréskárok javításának költségeit. A lökhárítókba
energiaelnyelő elemeket építettünk, a költségesen
cserélhető alkatrészeket a sérülésnek kitett területektől
távolabbra helyeztük, a gyakran sérülő elemeket pedig
hegesztés helyett csavarkötéssel rögzítettük. Mindezek
eredményeként csökkenthető a sérülés mértéke, és a
sérült alkatrészeket könnyű eltávolítani, cserélni vagy
javítani. Végeredményben mindez az alkatrészárak és
a munkadíjak csökkenését is eredményezi.

Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem kevesebb, mint
40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare asszisztencia-szolgáltatást három éven át*. Amennyiben problémája támadna Hilux gépkocsijával, a Toyota Eurocare
számos különböző módon biztosítja, hogy Önnek ne
kelljen idő előtt befejeznie utazását..

A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal és
ﬁgyelemmel terveztük és gyártottuk, amellyel a Toyota
gépkocsikat is készítjük. Tökéletesen illenek az Ön
Toyotájához, és emellett stílusosabbá, kényelmesebbé
vagy praktikusabbá is teszik. Mivel valamennyi tartozékot
a legszigorúbb tesztnek vetettük alá, teljes mértékben
bizonyos lehet megbízhatóságuk és tartósságuk felől.
Végezetül pedig minden eredeti Toyota tartozékra
három év garanciát§ kínálunk.

További biztonság
A Hilux védelmi rendszere ellenáll a biztosítótársaságok
kíméletlen ötperces feltörési vizsgálatának, és ezáltal
magas szintű vagyonvédelmet nyújt. A riasztót és az
indításgátlót egyaránt jóváhagyták Európa legnagyobb
biztosítótársaságai..

* Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.
§
Márkakereskedőjével ellenőrizzék a garancia részletes feltételeit!
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A Toyota rendkívül büszke arra, hogy egyre komolyabb
eredményeket ér el a környezetvédelemben.

2002 óta kevesebb
CO₂ képződik a Hilux
gyártásakor

Nemzeti vezérképviseletek
Logisztikai központok – járművek
Logisztikai központok – tartozékok/
alkatrészek
Gyártó üzemek
Beszállító vállalatok
Oktatási központok
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Globális vállalatként arra törekszünk,
hogy mindenütt jelen legyünk, ahol
vásárlóink igényt tartanak szolgáltatásainkra, ezért a Toyota Európa-szerte
erős képviselettel büszkélkedhet. Ennek
révén lerövidíthetők a szállítási útvonalak, és jelentős időt takaríthatunk meg,
ami egyaránt hasznos Önnek és a
környezetnek.

Az Ön autójának tervezése

Az Ön autójának gyártása

Autójának minden egyes részletét
alaposan kielemeztük, hogy teljes
életciklusa alatt a lehető legkisebb
terhelést rója a környezetre. Ez a
szemlélet számos olyan innovatív
ötletet eredményezett, amelyek
révén autóink működése egyre
inkább környezetbarát.

Járművének gyártása során is mindent
megteszünk annak érdekében, hogy
mérsékeljük a környezetre rótt
terhelést.

95

%

a Hilux újra
felhasználható
részeinek aránya

Járművek és alkatrészek
az Ön számára

Az Ön autójának értékesítése
és karbantartása

Hol az út vége az Ön autója
számára?

A Toyota mindig nagy ﬁgyelmet fordított
arra, hogy logisztikai és szállítási folyamatai a lehető leghatékonyabbak és
leginkább környezetbarát szemléletűek legyenek.

A Toyota olyan fenntartható kereskedői
programot dolgozott ki, amely mérsékli
a hálózat energia- és vízfelhasználását,
hulladék mennyiségét, valamint károsanyag-kibocsátását. Programunk
mindenre kiterjed, kezdve az esővíz
visszaforgatásától a hatékonyabb tetőszigetelés alkalmazásán és a megújuló
forrásból nyert energia felhasználásán
át (az új kereskedésekben) egészen
a már meglévő márkakereskedések
hatékonyságának javítása érdekében
végzett energia-auditálásig.

A Toyota mindig úgy tervezte és gyártotta autóit, hogy azok kis terhelést
rójanak a környezetre, s a bennük felhasznált anyagok újra hasznosíthatók
legyenek. A Hilux 95 százaléka például
újra felhasználható, minden beépített
alkatrészt kóddal látunk el, s a négy nehézfémet teljesen kiszűrtük a gyártás
során (összhangban a 2000/53/EC
rendelettel). Környezetvédelmi politikánk értelmében minden Toyota-tulajdonosnak környezetbarát megoldást
kínálunk arra, hogy leadja selejtezésre
váró autóját. Az ezzel kapcsolatos információkat megtalálja a www.toyota.hu
honlapon, vagy lépjen kapcsolatba
Toyota márkakereskedőjével.

%
–
20 30
üa. és CO-megtakarítás

Vezessen okosan!
Ha megfelelő módon vezeti autóját,
akár 20-30 százalékkal is csökkentheti
üzemanyagköltségét és a jármű COkibocsátását.
01. Távolítson el autójából minden
fölösleges terhet, és szerelje le a
tetőcsomagtartót.
02. Tervezze meg útvonalát, és ne
tegyen a kitérőket.
03. Rövid utakra ne használja autóját.
04. Rendszeresen ellenőrizze a
guminyomást.
05. A kezelési útmutatóban leírtak
szerint szervizeltesse autóját.
06. Korábban váltson magasabb
sebességfokozatba.
07. Csak szükség esetén használja a
légkondicionálót.
08. Kövesse, és tartsa a forgalom
ritmusát.
09. Tartsa zárva az ablakokat.
10. Állítsa le a motort, ha 1 percnél
hosszabb ideig várakozik.
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A Toyota számára a minőség munkastílus.
Semmi sem lehet annyira jó, hogy ne lehetne
még jobbá tenni!

A képen egy Hilux Duplakabinos SR+ modell látható
sötétacél (1H2) fényezéssel és oldalfellépőkkel.
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Ha szeretné alaposabban megismerni
az új Hiluxot, vagy további információra
van szüksége, kérjük, keresse fel helyi
Toyota-kereskedőjét, vagy látogasson
el honlapunkra:
www.toyota.hu/hilux
Irányítsa okostelefonját
vagy webkameráját az
ábrára és kezdjen el
megismerkedni a
Hilux-szal.
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