
Land Cruiser V8



Land Cruiser V8. 
Az utak királya 1951 óta.

Utazzon kivételes fényűzésben, 
élvezve a sokoldalúan átrendez-
hető kabin kiemelkedő kényelmét!

Az innovatív összkerékhajtás 
segítségével bárhová eljuthat, 
hiszen ez a kényelmes szabadidő-
autó az utak királya – bármilyen 
útról legyen is szó.

A legenda immár hatvan éves – és 
utazásunk még csak most veszi 
kezdetét!

A Land Cruiser V8 lenyűgöző 
megjelenését olyan részletek 
teszik feledhetetlenné, mint az 
átrajzolt, merész hűtőmaszk, a 
nagy teljesítményű xenon fény-
szórók a kiegészítő nappali vilá-
gítással vagy a megújult hátsó 
lámpák.
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A Land Cruiser V8 láttán már akkor is libabőrös lesz, mielőtt beülne a volán 
mögé. Az autó friss és minden eddiginél látványosabb megjelenését olyan 
karakteres formai elemek határozzák meg, mint a feltűnő hűtőrács és első 
lökhárító vagy az új tervezésű hátsó lámpatestek. Megújult formaterv
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Ugyancsak új külső elemek a kifi nomult xenon fényszórók, a nappali világítás, az új első 
ködfényszórók, a külső tükörházakba integrált irányjelzők és kamerák, a króm oldalsó 
díszítőelemek vagy az új, 18 és 20 colos könnyűfém keréktárcsák. Akárhogy is nézzük,  
a luxus még sosem volt ennyire vonzó.
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A hagyományos kanyarstabi-
lizátorokkal felszerelt, rend-
kívül közvetlen felfüggesztés 
kiváló irányíthatóságot és 
kiemelkedő menetkomfortot 
biztosít közúton. 

Az első és hátsó stabilizáto-
rokat hidraulikus vezeték 
köti össze; a KDSS rendszer 
elektronikus vezérléssel 
szabályozza a nyomástároló 
tartályokra szerelt szelepeket, 
optimális egyensúlyt teremtve 
az első és hátsó stabilizátorok 
által kifejtett hatás között, 
valamint hatékonyan nyelve  
el az útegyenetlenségeket.

Kinetikus Dinamikus 
Felfüggesztési Rendszer 
(KDSS) közúton A HAC segítségével a legme-

redekebb emelkedőn is egy-
szerű az elindulás: a rendszer 
a fékpedál felengedését kö-
vetően még két másodpercig 
fenntartja a féknyomást, így a 
jármű nem gurul hátra. A HAC 
rendszer aktiválásához a meg-
állás után a szokásosnál erő-
sebben kell megnyomni a fék-
pedált, illetve a sebességvál-
tót valamelyik előremeneti 
fokozatba kell kapcsolni.

Hegymeneti Elindulássegítő 
(HAC)A Land Cruiser V8 felfüggesz-

tése rendkívüli terepképessé-
geket biztosít – kiemelkedő 
közúti rugózási komfort és 
vezethetőség mellett. Elöl 
kettős keresztlengőkaros 
fel-függesztést, hátul pedig 
négylengőkaros, csavarrugós 
felfüggesztést alkalmaztunk.

Első és hátsó felfüggesztés

Közúti technológiák

Mindegy, milyen útnak vág neki, a Land Cruiser V8 mindig ura a helyzetnek. 
Kifi nomult Kinetikus Dinamikus Felfüggesztési Rendszere (KDSS) intelligens 
módon, optimálisan egyensúlyozza ki az első és hátsó stabilizátorok működését, 
függetlenül az útfelülettől vagy a kanyar ívétől. S hogy ennek mi az eredménye?
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A nagy szakítószilárdságú acél 
alkalmazása egyszerre teszi 
könnyűvé, ugyanakkor erőssé 
és merevvé is a felépítményt. 
A pihentető utazásról hang-
elnyelő, zajcsillapító anyagok 
gondoskodnak.

Robusztus alvázas szerkezet 

Zökkenőmentes, kellemes és magával ragadó vezetési élmény. Ehhez vegyük még hozzá a további 
vezetőtámogató rendszereket, például az Adaptív Változó Felfüggesztést (AVS) vagy a Hegymeneti 
Elindulássegítő rendszert (HAC) és azonnal világossá válik, hogy a Land Cruiser V8 fedélzetén 
minden feltétel adott az élvezetes autózáshoz.

Az AVS rendszer a lengéscsil-
lapítók csillapítási karakterisz-
tikáját folyamatosan az aktu-
ális útviszonyokhoz igazítja és 
a három üzemmód (Comfort, 
Normal, Sport) közül automa-
tikusan kiválasztja a helyze-
tnek leginkább megfelelő 
beállítást.

Adaptív Változó 
Felfüggesztés (AVS)
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Magabiztosan uralhat bármi-
lyen helyzetet; az öt különbö-
ző terep üzemmódot (’szikla’, 
’szikla és sár’, dombos’, ’laza 
köves’, illetve ’sár és homok’) 
kínáló MTS rendszer a pilla-
natnyi terepviszonyok függ-
vényében módosítja a gázre-
akciókat, valamint a fék- és 
kipörgésgátló rendszerek 
működését, ezáltal minden 
körülmények közt maximális 
tapadást és irányíthatóságot 
biztosít.

Multi-Terrain Select (MTS)
Az MTM rendszer révén körkö-
rösen áttekintheti az autó 
környezetét, így minden hely-
zetben az eredetileg kijelölt 
útvonalon, az esetleges 
veszélyhelyzeteket elkerülve 
haladhat. Kiválaszthatja, hogy 
az autó négy kamerája által 
közvetített, hat különböző kép 
közül melyik jelenjen meg a 
képernyőn. Nyomja meg a 
kormánykeréken elhelyezett 
multifunkciós gombot és 
azonnal láthatja a jármű tel-
jes környezetét.

Multi-Terrain Monitor (MTM)

A terepmanőverezési segéd-
funkció szűk kanyarokban 
jobb manőverező képessé-
get biztosít. A jármű fordulé-
konysága a kormány elfordí-
tási szögével összhangban 
javul, miközben az autó állan-
dó, kis sebességgel halad, így 
kevesebb ipszilon-fordulásra 
van szükség.

Off -Road Fordulássegítő 
Rendszer

Tereptechnológiák

Sár, homok, sziklák: a Land Cruiser V8-ast semmilyen akadály nem állíthatja meg, 
hála a legkeményebb terepek meghódítására tervezett, innovatív technológiák széles 
választékának. A terepválasztó Multi-Terrain Select segítségével mindig az adott 
körülmények között optimális üzemmódban haladhat, míg a Multi-Terrain Monitor 
négy különböző kameraállásból mutatja az autó közvetlen környezetét. 

Ha terepen használja autóját, 
ez a rendszer segít minden 
körülmények között a talajon 
tartani a kerekeket, és ezáltal 
jobb tapadást és erőátviteli 
képességet biztosít. A rend-
szer szétkapcsolja a stabili-
zátorokat, és mivel a hidrauli-
kafolyadék nem áramolhat 
szabadon a rendszerben, 
egyenetlen terepen sokkal 
függetlenebbé válik az egyes 
kerekek mozgása. Az így ka-
pott hosszabb rugóút kom-
promisszumoktól mentes 
erőátvitelt és stabilitást nyújt 
a legkeményebb terepviszo-
nyok között is. 

Kinetikus Dinamikus 
Felfüggesztési Rendszer 
(KDSS) terepen
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A Kúszónyomaték Szabályozás a különösen nehéz terepviszonyok közt önállóan fékezi és 
gyorsítja az autót, így Önnek csupán a kormányzással kell foglalkoznia. Mindezt Fordulássegítő 
Rendszer egészíti ki, amely még egyszerűbbé teszi a vezetést a szűk, ipszilon-manővert 
igénylő fordulók során.         
Nem csoda, hogy a Land Cruiser V8 terepképességei mára igazi legendává váltak.

A mind a négy kerékre ható 
magasságszabályozó funkció 
a Land Cruiser V8 szabad 
magasságát szabályozza. 
Alacsony hasmagasság ese-
tén javul a nagysebességű 
stabilitás és könnyebb a be-
szállás az utastérbe; a hasma-
gasság növelése pedig javítja 
a terepképességeket.

Összkerékre ható Aktív 
Magasságszabályozás (AHC) A közúton és terepen egya-

ránt hasznos A-TRC rendszer 
a legmostohább körülmények 
között is lehetővé teszi az 
előrejutást. Az intelligens 
kipörgésgátló rendszer lefé-
kezi a megcsúszás jeleit mu-
tató kereket, miközben a haj-
tóerőt egyenletesen osztja 
meg a másik három, stabil 
tapadású kerék között.

Aktív Kipörgésgátló (A-TRC)
Egyenetlen terepviszonyok 
között gyakran nehéz meg-
állapítani, hogy éppen merre 
kormányoz az ember. 
Ezekben a helyzetekben segít, 
hogy a multi-információs 
kijelző megmutatja a kerék 
elfordulásának szögét. Ha 
bekapcsolja a Multi-Terrain 
Select funkciót, a kerék elfor-
dulását mutató segédvonalak 
jelzik a haladás irányát.

Kerékelfordulás jelző
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A tökéletesség harmóniája

A Land Cruiser V8 utastere legalább annyira tágas, mint amilyen fényűző. 
A teret kiváló minőségű anyagok uralják; mindenütt ízléses felületekkel, 
részletekbe menő, gondos kidolgozással találkozhatunk. Mindez együtt 
rendkívül harmonikus kisugárzású, fényűző kabint eredményez.
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A helykínálat minden elvárást felülmúl: az autó három üléssora akár hét utasnak is kényelmes férőhelyet 
nyújt. Ráadásul a Land Cruiser V8 tárolóhelyekben is bővelkedik: központi könyöklő hűtött tárolóval, 
kétszintes kesztyűtartó, pohár- és palacktartók, valamint ajtózsebek szolgálnak az utasok tárgyainak 
elhelyezésére. Adja át magát a kényeztetésnek, és élvezze az autó csendes, kifi nomult suhanását!
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Tágas és ötletes

Mindegy, mi a feladat, a rugalmasan átrendezhető ülésrendszer min-
den helyzetben alkalmazkodik az Ön elvárásaihoz. A második sorban 
az ülések 40:20:40 arányban osztottak, emellett csúsztathatók és a 
harmadik üléssor kényelmes megközelítéséhez előre billenthetők.
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Ha maximális szállítókapacitásra van szüksége, az üléseket másodpercek alatt, egyetlen gomb-
nyomással síkba döntheti. A bepakolás pedig valóban gyerekjáték, hiszen a csomagtérajtó a 
műszerfalról vagy a távirányítóról egyetlen gombnyomással nyitható és zárható – tökéletes 
megoldás, ha nem szívesen koszolná össze a kezét az esetleg sáros hátsó ajtó kilinccsel.
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Bármerre tart, bármit is tervez, a Land Cruiser V8 lenyűgöző telje-
sítményére mindig számíthat. A nagy teljesítményű V8-as benzines 
vagy dízelmotor nem ismer akadályokat; a 4,5 literes dízel erőforrás 
lenyűgöző, 650 Nm forgatónyomatékot ad le a 1600-2800/perc 
közti fordulatszám-tartományban.

A motortér

Motor
4,6 literes benzin
V8

4,5 literes dízel
V8

Üa. fogyasztás *
13.3 liter
100 kilométeren

9.5 liter
100 kilométeren

Gyorsulás
8,6 s
0–100 km/h

8,9 s
0–100 km/h

Megrendelhető
V8 L felszereltségi 
szinten

* Vegyes ciklus szerint mérve.

V8 és V8 L felszerelt-
ségi szinten

CO-kibocsátás*

308 g/km 250 g/km

Teljesítmény
318 LE 272 LE
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A VSC szükség szerint automa-
tikusan aktiválja az egyes kere-
kekhez tartozó fékeket, szabá-
lyozza a motor nyomatékát, 
hogy segítsen a vezetőnek 
fenntartani az autó stabilitá-
sát, meggátolva a megcsú-
szást hirtelen irányváltás vagy 
csúszós felületen végzett 
kanyarodás esetén.

Járműstabilitás-vezérlő 
rendszer (VSC)Ha a vezető vészfékezésre 

kényszerül, a fékasszisztens 
azonnal maximális fékhatást 
fejt ki, miközben az ABS is 
teljes hatékonysággal mű-
ködhet.

Fékasszisztens (BA)

Amikor bekapcsolja a Multi-
Terrain Select terepváltót, 
a terepviszonyokhoz alkal-
mazkodó ABS automatiku-
san felismeri a talajviszo-
nyokat és mindig optimális 
fékteljesítményt nyújt. 

Terepviszonyokhoz alkalmaz-
kodó blokkolásgátló (ABS) Állandó, stabil alacsony 

sebességet tart terepen.
A vezetőnek sem a féket,
sem a gázpedált nem kell 
kezelnie, így minden fi gyel-
mével a kormányzásra 
összpontosíthat.

Kúszónyomaték Szabályozás

Az intelligens, újszerű biztonsági megoldások bőséges kínálatának köszönhetően Ön és 
utasai minden pillanatban tökéletes biztonságban érezhetik magukat. Legyen szó a terep-
viszonyokhoz alkalmazkodó blokkolásgátlóról – amely igazodik a kerekek csúszásához –, a 
fékasszisztens által biztosított kiegészítő fékerőről vagy a jármű megcsúszását megelőző 
VSC-ről, a Land Cruiser V8 mindig hatékonyan megvédi utasait.

Teljes körű biztonság

16



17



Részletek és jellemzők

A nappali világítással kiegészített nagytel-
jesítményű, új xenon fényszórók egyszerre 
teszik divatosabbá és biztonságosabbá a 
Land Cruiser V8 modellt.

Új fényszórók
A vezető látóterében elhelyezett multi-infor-
mációs kijelzőről a sebességtől a kormány-
szögön át a Multi-terrain Select beállításáig 
minden fontos járműadat leolvasható.

Multi-információs kijelző
Ezzel a kapcsolóval egyéni igény szerint 
szabályozhatók a felfüggesztés karakterisz-
tikái, hogy Ön minden terepen kényelme- 
sen átkelhessen.

Lengéscsillapító fokozatbeállítás

Elérhető: 
— Alapfelszereltség 
— L felszereltség

Elérhető: 
— Alapfelszereltség     
— L felszereltség

Elérhető: 
— Alapfelszereltség     
— L felszereltség
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A parkolást nagyban megkönnyíti, hogy a 
kijelzőn nemcsak az autó háta mögötti terü-
let képe jelenik meg, hanem segédvonalak 
is, amelyek a várható haladási irányt és az 50 
cm-nél közelebb lévő akadályokat jelölik.

Tolatómonitor
Látványos, kiváló minőségű krómbetétek 
teszik még vonzóbbá a Land Cruiser V8 
utasterét.

Króm dekorációk
A prémium audiorendszer kiváló, magával 
ragadó hangzást biztosít, amit kifejezetten 
a Land Cruiser V8 utasterének akusztiká-
jához hangoltak.

JBL audiorendszer 14 hangszóróval

Elérhető: 
— Alapfelszereltség     
— L felszereltség

Elérhető: 
— Alapfelszereltség     
— L felszereltség

Elérhető: 
— Alapfelszereltség     
— L felszereltség
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Alapfelszereltség
Főbb külső jellemzők
— 18” könnyűfém keréktárcsák (ötküllős)
— A karosszéria színére fényezett hátsó lökhárító 
— Krómozott hűtőrács
— Sárfogók
— Hátsó krómdíszítés
— A karosszéria színére fényezett, motoros mozgatású, motoro-

san behajtható, fényre sötétedő külső visszapillantó tükrök 
— A karosszéria színére fényezett ajtókilincsek 
— Hátsó légterelő
— Esőérzékelő
— Első ködfényszóró
— Nappali világítás (LED)
— HID xenon fényszórók 
— Fényszórómosó
— Sötétített üveg
— Tolatóradar elöl és hátul

Főbb belső jellemzők
 — Sötétszürke vagy kagylóhéjszín szövet 
— Négyküllős bőrborítású kormánykerék, bőrborítású 

sebességváltó gomb 
— Sebességtartó automatika 
— Fényre sötétedő visszapillantó tükör 
— Változó rásegítésű (VFC) szervokormány 
— Kartámasz tárolódobozzal
— Hátsó kartámasz 
— Beszállást könnyítő megvilágítási rendszer 
— Négyzónás automata klímaberendezés 
— Intelligens nyitás és motorindítás 
— Magasságában állítható vezetőülés motoros állítású 

deréktámasszal 
— Kinetikus Dinamikus Felfüggesztés (KDSS)
— Off -road Kanyarodássegítő Rendszer
— Kerékelfordulás-kijelző 
— Kúszónyomaték Szabályozás
— Multi-információs kijelző 
— CD-rádió WMA/MP3 kompatibilitással
— 14 hangszóró
— Riasztórendszer
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L felszereltség

Fő külső jellemzők (az alapfelszerelésen felül)
 — 20” könnyűfém keréktárcsák (tízküllős)
— Fűthető külső visszapillantó tükrök 
— Szürkületérzékelős fényszóró 
— Oldalsó kamerák
— Elektromos napfénytető 

Fő belső jellemzők (az alapfelszerelésen felül)
— Fekete vagy kagylóhéjszín bőr 
— Változó áttéteteli arányú kormánymű (VGRS)
— Változtatható lengéscsillapító karakterisztika (AVS)
— Változtatható hasmagasság (XAHC) 
— Ütközés elötti biztonsági rendszer (PCS)
— Fűthető, klimatizált vezető- és utasülés 
— Fűthető hátsó szélső ülések 
— Motoros ülésállítás a vezető- és utasoldalon
— Fa és bőr fűtött kormánykerék, fa sebességváltógomb
— Magasságban és mélységben elektromosan állítható 

kormánykerék, memóriával
— Hűtött tárolórekesz
— Toyota Touch Pro rendszer
— Memória a vezetőoldali ülésállításhoz és a külső    

tükrök beállításához
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Tartozékok

1. Csomagtér borítás: csúszásgátló felülete és magas 
pereme megóvja a csomagteret a sártól és piszoktól.

2. Kutyarács: padlótól a tetőig húzódó kialakításának 
köszönhetően kutyája teljes nyugalomban utazhat.   

Városi utcák, vidéki országutak vagy a ter-
mészet lágy öle… bármerre is autózik Land 
Cruiserével, az eredeti Toyota tartozékokkal 
még személyesebb élménnyé varázsolhatja 
az utazást.

3. Textilszőnyeg: fényűző, puha tapintás, strapabíró 
védelem. 

4. Első ajtó kilincsvédő fólia: óvja a fényezést az apró 
karcolásoktól. 
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5. Krómozott oldaldíszcsík: az autó sziluettjéhez 
illeszkedő, azt kihangsúlyozó kiegészítő.

6. Króm kipufogóvég: tartós, króm kivitelben a 
klasszikusan sportos megjelenésért. 

7. Levehető vonóhorog: 3500 kg terhelhetőséggel, 
leszerelhető kampóval. 

8. Keresztrudak: az autó hosszanti tetősínjeire 
rögzíthető elemek kiváló alapot biztosítanak a 
szállítókapacitás fokozására. 

Kérjük, hogy a tartozékok teljes kínálatáról érdeklődjön  
Toyota márkakereskedőjénél!
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Színválaszték

040 Hófehér 

6V2 Sötét olívzöld*

070 Gyöngyfehér*

4R3 Aranypor*

* Metál fényezés

1F7 Ultraezüst*
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218 Fekete gyöngyház*1G3 Hamuszürke*

8S1 Fagyos kék*

3Q3 Régens vörös*
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Keréktárcsák és kárpitok

Kagylóhéj színű bőr 
 Széria az L felszereltségnél 

Sötétszürke szövet 
 Széria az alapfelszereltségnél 

 Kagylóhéj színű szövet  
 Széria az alapfelszereltségnél 

Fekete bőr 
 Széria az L felszereltségnél 
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18” könnyűfém keréktárcsa 
(5 küllős)
Széria az alapfelszereltségnél  

 20” könnyűfém keréktárcsa 
(10 küllős) 
 Széria az L felszereltségnél 

18” Indyana könnyűfém 
keréktárcsa 
Opcióként rendelhető minden 
felszereltséghez
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Műszaki adatok
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY 4,5 l V8 dízel 

6 A/T
4,6 l V8 benzin
6 A/T

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Vegyes (liter/100km) 9,5 13,3

Városi (liter/100km) 11,2 18,0

Országúti (liter/100km) 8,5 10,6

Javasolt üzemanyag 48-as cetánszámú gázolaj 95-ös oktánszámú benzin

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 93 93

Széndioxid, CO (a megfelelő direktíva alapján)

Vegyes (g/km) 250 308

Városi (g/km) 297 414

Országúti (g/km) 224 246

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)

Euro besorolás Euro 5 Euro 5

Szénmonoxid, CO (mg/km) 302,4 455,7

Szénhidrogének, THC (mg/km) – 36,4

Szénhidrogének, NMHC (mg/km) – 31,5

Nitrogénoxidok, NOx (mg/km) 143,3 29,1

Szénhidrogének, HC & Nitrogénoxidok, Nox (mg/km) 168,6 –

Részecskék, PM (g/km) 0,61 –

Zaj, elhaladási (a megfelelő direktíva alapján)

dB(A) 75,2 71,2

TELJESÍTMÉNY 4,5 l V8 dízel 
6 A/T

4,6 l V8 benzin
6 A/T

Végsebesség (km/óra) 210 205

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp) 8,9 8,6

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, 
illetve alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota helyi képviseletéhez. 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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MOTOR 4,5 l V8 dízel 
6 A/T

4,6 l V8 benzin
6 A/T

Hengerek száma, elrendezése 8, V 8, V

Szelepvezérlés 32 szelepes DOHC 32 szelepes DOHC, Dual VVT-i

Üzemanyagellátó rendszer Common rail típusú Elektronikus üzemanyag-befecskendezés

Lökettérfogat (cm3) 4461 4608

Furat x löket (mm x mm) 86,0 x 96,0 94,0 x 83,0

Sűrítési arány 16,8 : 1 10,2 : 1

Legnagyobb teljesítmény (LE) 272 318

Legnagyobb teljesítmény (KW /percenkénti fordulatszám) 200/3600 234/5600

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti fordulatszám) 650/1600–2800 460/3400

FÉKEK

Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Hűtött tárcsa

FELFÜGGESZTÉS

Elöl Kettős keresztlengőkaros

Hátul Merevhíd 4 lengőkarral

GUMIK ÉS KEREKEK V8 L

18” könnyűfém keréktárcsák (5 küllős)  �  – 

20” könnyűfém keréktárcsák (10 küllős)  –  � 

Teljes értékű pótkerék  �  � 

A/T= automata sebességváltó � = Alap � = Opció – = Nem választható 
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Műszaki adatok

1640 mm

1970 mm

18
65

 m
m

2850 mm

4950 mm

1635 mm

1970 mm

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

Külső méretek

Teljes hossz (mm) 4950

Teljes szélesség (mm) 1970

Teljes magasság (mm) 1865

Nyomtáv (mm) elöl 1640

Nyomtáv (mm) hátul 1635

Túlnyúlás elöl (mm) 930

Túlnyúlás hátul (mm) 1170

Tengelytáv (mm) 2850

Fordulókör sugara, gumik (m) 5,9

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

Belső méretek

Teljes hossz (mm) 2715

Teljes szélesség (mm) 1640

Teljes magasság (mm) 1200

Tömegek

Megengedett össztömeg (kg) 3350

Saját tömeg (kg) 2510

Fékezett vontatható tömeg (kg) 3500

Fékezetlen vontatható tömeg (kg) 750
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OFF-ROAD TELJESÍTMÉNY 4,5 l V8 dízel 
6 A/T

4,6 l V8 benzin
6 A/T

Minimum hasmagasság (mm) 225 225

Első terepszög (fok) 30 30

Hátsó terepszög (fok) 20 20

Középső terepszög (fok) 45 45

Rámpaszög (fok) 25 (KDSS) 24 (4WD AHC & AVS) 25 (KDSS) 24 (4WD AHC & AVS)

Gázlómélység (mm) 700 700

Oldaldőlésszög (fok) 44 44

4X4 TECHNOLÓGIA V8 L

Kinetikus Dinamikus Felfüggesztés (KDSS)  �  – 

4 kerék aktív magasság szabályozó (AHC)  –  � 

Adaptív Állítható Felfüggesztés (AVS)  –  � 

Terepválasztó (MTS)  �  � 

Aktív kipörgésgátló (A-TRC)  �  � 

Off -road fordulás segítő  �  � 

Kormányelfordítást mutató kijelző  �  � 

Kúszónyomaték-szabályozó  �  � 

Változtatható lengéscsillapító kapcsoló  �  � 

A/T= automata sebességváltó � = Alap � = Opció – = Nem választható 

700 mm20° 25° (KDSS) 
24° (4WD AHC 
 & AVS)

30°
44° 45°
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Felszereltség
KÜLSŐ V8 L

Első és hátsó lökhárító: fényezett  �  � 

Krómozott hűtőmaszk  �  � 

Krómozott oldalvédő csík  �  � 

Sárvédők  �  � 

Hátsó ajtó krómdísz  �  � 

Külső tükrök : behajtható, fényezett, elektromos és fűtött  �  � 

Fűtött, elektrokromatikus külső tükrök –  � 

Külső kilincsek: fényezett   �   � 

Oldalfellépők (aluminium)  �  � 

Szakaszos hátsó ablaktörlő  �  � 

Hátsó tolatókamera  �  � 

Hátsó spoiler  �  � 

Szürkületérzékelő –  � 

Esőérzékelő   �   � 

Első ködlámpa  �  � 

LED Nappali fény  �  � 

HID fényszórók  �  � 

Fényszórómosó  �  � 

Oldalkamerák –  � 

Hátsó parkolóradar   �   � 

Elektromos napfénytető –  � 

Központi zár   �   � 

Távirányítós kulcs  �  � 

Alvázas karosszéria  �  � 
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KÉNYELEM V8 L

4 küllős bőr kormánykerék  �  – 

4 küllős bőr és fa kormánykerék  –  � 

Fűtött kormánykerék  –  � 

Magasságban és mélységben manuálisan állítható kormánykerék  �  – 

Magasságban és mélységben elektromosan állítható kormánykerék, 
memóriával  –  � 

Bőr sebességváltó gomb  �  – 

Bőr és fa sebességváltó gomb  –  � 

Szervokormány  �  � 

Tempomat  �  � 

Króm belső ajtónyitó fogantyúk  �  � 

Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör   �  � 

Változó áttételi arányú kormánymű (VGRS)  –  � 

Változó rásegítésű kormányszervo (VFC)  �  �  * 

Elektromos ablakemelők  �  � 

Automatikus, fényszóró-magasság állítás  �  � 

Hátsó kartámasz  �  � 

Napellenzők és megvilágított piperetükrök vezető és utasoldalon  �  � 

Meghosszabbítható napellenző  �  � 

Küszöbvilágítás  �  � 

Küszöbborítás  �  � 

Automata, négyzónás, digitális légkondicionáló  �  – 

Automata, négyzónás, digitális légkondicionáló (külön vezérelhető)  –  � 

Pollenszűrő  �  � 

Intelligens nyitási és indítási rendszer  �    �   

12V és 220 V csatlakozó  �    �   

Kalaptartó  �  � 

Ablaktörlő lapát jégmentesítő az első szélvédőn  �  � 

Riasztó  �  � 

Immobilizer  �  � 

  � = Alap � = Opció – = Nem választható          * Nem elérhető 4,6 l V8 benzines modellnél.
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Felszereltség
ÜLÉSEK V8 L

Ülésfűtés és hűtés vezető- és utasoldalon  –  � 

Fűtött hátsó, 2. üléssori szélső ülések  –  �   

Magasságban állítható vezetőülés  � –

Magasságban elektromosan állítható vezető- és utasülés –   �  

Elektromos deréktámasz (vezetőoldalon)   �   � 

Memória a vezetőoldali ülésállításhoz –  � 

Csúsztatható hátsó ülések   �   � 

40:20:40 arányban dönthető hátsó ülések  �  � 

50:50 arányban dönthető és felhajtható 3. üléssor  �  � 

TÁROLÓK V8 L

Hűtött tárolórekesz  –  � 

Napszemüvegtartó  � –

Zseb az első ülések háttámláján (vezető- és utasülés)  �  � 

MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ V8 L

RDS Rádió, CD, MP3, WMA audio rendszer  �  � 

JBL hangrendszer  �  � 

Teljes térképes HDD navigáció   �   � 

Toyota Touch Pro  �   �  

Audiorendszer távirányítója, telefon kezelőszervei, hang felismerés 
gombja a kormánykeréken  �  � 

Változó áttételi arányú kormánymű (VGRS) kezelőgomb a 
kormánykeréken –   �  

Nyomtatott antenna  �   �  
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MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ V8 L

Bluetooth® kihangosító  �  � 

Tolató kamera monitor  �  � 

Körkörös kép rendszer 4 kamerával (Multi Terrain Monitor) (MTM)  –  � 

Optitron kilométeróra és fordulatszámmérő  �  � 

Multiinformációs kijelző  �  � 

CD/DVD lejátszó  �   �  

14 hangszóró  �  � 

AUX bemenet és USB csatlakozó iPod-hoz és MP3 lejátszóhoz  �  � 

BIZTONSÁG V8 L

Aktív

Off road ABS, blokkolásgátló automatikus karakterisztika 
változtatással  �  � 

Elektronikus fékerőelosztó (EBD)  �  � 

Vészfékasszisztens (BA)  �  � 

Járműstabilitás-vezérlő (VSC)  �  � 

Hegymenet vezérlő (HAC)  �  � 

Ütközés elötti biztonsági rendszer (PCS)  –  � 

Passzív

SRS légzsákok - 10 légzsák  �  � 

Utasoldali légzsák kulccsal kikapcsolható  �  � 

ISOFIX gyermekülés-rögzítő pontok  �  � 

Aktív fejtámlák  �  � 

Övfeszítők överőhatárolóval  �  � 

� = Alap � = Opció – = Nem választható 
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Ismerje meg jobban a Land Cruiser V8-ba épített technológiákat!

Szószedet

Az állandó négykerékhajtási rendszer jobb tapadást és 
irányítást biztosít gyorsítás és kanyarvétel közben. Mivel 
a négy kerék állandóan hajtott, a rendszer terepen és 
közúton egyaránt verhetetlen.

Állandó 4WD

Biztonságosabban tolathat a tolató kamera használa-
tával. A képernyőn megjelenő  kristálytiszta színes kép 
segítségével észre tudja venni a rejtett veszélyeket és 
könnyebben megy a parkolás is.

Tolató kamera

A Land Cruiser V8-at tíz SRS légzsákkal szereltük fel, 
köztük a vezető és utasoldali térdlégzsákot is. Ezeken 
felül az első ülésekhez SRS légzsákok tartoznak, 
oldallégzsákok az első és hátsó utasoknak és az SRS 
függönylégzsákok pedig az utastér teljes hosszában 
védenek.

Teljes légzsákrendszer (SRS)

A szürkületérzékelő folyamatosan ellenőrzi a külső fény- 
erőt és ha szükséges automatikusan felkapcsolja a 
fényszórókat.

Szürkületérzékelő  

A Toyota automata váltóművei kellemes, stresszmentes 
vezetési élményt biztosítanak. A fokozatváltások gyorsak 
és a kézi kapcsolás (nem minden modell esetén) lehető-
sége 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.

Automata váltó   

Az esőérzékelő működésbe hozza az ablaktörlőket és a 
csapadék intenzitásától függően szabályozza a törlési 
intervallumot is.

Esőérzékelő
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A 4,6 literes V8 benzinmotor kiegészülve a Toyota  
VVT-i technológiájával jelentős menetteljesítményt 
nyújt, mely ideális off -road kihívásokra és dinamikus 
közúti haladásra is.

4,6 literes V8 benzinmotor   

A 4,5 literes V8 dízelmotor, az egyik legerősebb dízel 
a Toyota választékában, rugalmas és páratlan vezetési 
élményt nyújt közúton és terepen. A lenyűgöző teljesít-
ményt fokozzák a kifi nomult változó geometriájú iker 
turbofeltöltők.

4,5 literes V8 dízelmotor   

Hagyományos kulcs helyett az intelligens nyitási és indí-
tási rendszer révén az ajtót egyszerűen, a kilincs megé-
rintésével nyithatja, a zárás pedig egy gomb megnyomá-
sával történik. A motor indításhoz és leállításhoz pedig 
a Start/Stop gombot kell megnyomni. Mindössze annyit 
kell tennie, hogy az elektronikus kulcsot a zsebében vagy 
a táskájában tartja.

Intelligens nyitási és indítási rendszer

Az üléseken speciális rögzítési pontokat alakítottunk 
ki – köztük felső bekötési pontot is –, amelyekkel bizton-
ságosan és kényelmesen lehet rögzíteni az ISOFIX gyer-
meküléseket (tartozékként megvásárolhatóak a Toyota 
márkakereskedésekben).

ISOFIX rögzítési pontok

A 3-pontos első ELR biztonsági övekbe szerelt előfeszítő 
és överő-határoló csökkenti a mellkasi sérülések esélyét.

Előfeszítő és överő-határoló

Aktív fejtámlák   
Hátulról érkező ütközéskor az utas hátának alsó része 
erősen a háttámlának nyomódik. A fejtámla ilyenkor 
átlósan előre és felfelé mozdul, hogy megtámassza a 
fej hátsó részét. Ez csillapítja a nyakra ható erőket és 
csökkenti az ostorcsapás jellegű sérülések esélyét.
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Időszakos 
teljes 
átvizsgálás 3átfogó 

garancia

évAlacsony  
fenntartási  
költségek

A Land Cruiser V8 tervezése és gyártása során ügyel-
tünk arra, hogy karbantartása minél kevesebb költ-
séggel járjon. Kevesebb alkatrésze igényel javítást és 
ezek ráadásul olyan tartósak, hogy a lehető leghosz-
szabbra nyújthattuk a szervizperiódust. Ugyanilyen 
lényeges, hogy a Land Cruiser V8 technológiája köny-
nyen hozzáférhető, ami minimálisra csökkenti a szer-
viz munkaidő-igényét. Mindez a Toyota alkatrészek 
versenyképes árával együtt azt jelenti, hogy Ön a 
lehető legkevesebb költséggel tarthatja autóját 
optimális üzemi állapotban.

Intelligens tervezés   
Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önnel  
autója karbantartási programját.

Land Cruiser V8-ának teljes átvizsgálása – veze-
tési 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.

Toyota minőségi szerviz  
A 3 éves garancia minden rendeltetésszerű haszná-
lat 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 kilo-
méter-korlátozás nélkül érvényes.

Amennyiben a Land Cruiser V8 garanciális hiba kö-
vetkeztében működésképtelenné válik, a garancia 
a legközelebbi Toyota szervizig történő szállítás 
költségeit is fedezi.

A 3 éves, felületi rozsdásodás elleni és fényezési garan-
cia 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 törté-
nő) átrozsdásodása esetén érvényes (a garanciafüzet-
ben meghatározott kivételekkel), ha az gyártási vagy 
összeszerelési hibára vezethető vissza. Ez a garancia 
kilométer-korlátozás nélkül érvényes.

Átfogó garancia

Land Cruiser V8 tulajdonosként a Toyota globálisan 
elismert minőségéből és megbízhatóságából fakadó 
magabiztosságot és nyugalmat is élvezheti.

40



3tartozék-
garancia3országúti 

segélyszolgálat

év* év§Alacsony 
alkatrész- és 
szervizköltség

A Land Cruiser V8-at 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 alkatré-
szeket könnyű eltávolítani, cserélni vagy javítani. 
Végeredményben mindez az alkatrészárak és a 
munkadíjak csökkenését is eredményezi.

Toyota eredeti alkatrészek  
Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem kevesebb, 
mint 40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare 
asszisztencia-szolgáltatást három éven át*. 
Amennyiben problémája támadna Land Cruiser V8 
gépkocsijával, a Toyota Eurocare számos különböző 
módon biztosítja, hogy Önnek ne kelljen idő előtt 
befejeznie utazását.

Toyota Eurocare
A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal 
és fi gyelemmel 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.

Toyota tartozékok 

 *Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.
 § Márkakereskedőjével ellenőrizzék a garancia részletes 
feltételeit!

A Land Cruiser V8 védelmi rendszere ellenáll a bizto-
sítótársaságok kíméletlen ötperces feltörési vizsgá-
latának, és ezáltal magas szintű vagyonvédelmet 
nyújt. A riasztót és az indításgátlót egyaránt jóvá-
hagyták Európa legnagyobb biztosítótársaságai.

További biztonság
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2002 óta kevesebb 
CO₂ képződik a Land 

Cruiser V8 gyártásakor

A Toyota rendkívül büszke arra, hogy egyre komolyabb 
eredményeket ér el a környezetvédelemben.

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 ré-
vén autóink működése egyre inkább 
környezetbarát.

A dízelmotoros Land Cruiser V8 kör-
nyezetre gyakorolt hatása az előző 
modellhez képest a teljes életciklus 
során: 13% csökkenés a szén-dioxid, 
45% a nitrogénoxid, 12%-os mérsék-
lődés a nem metán alapú szénhid-
rogének, 10%-kal kevesebb SOx 
(Kénoxid) és 38%-os a visszaesés a 
koromrészecskék mennyiségében.

Járművének gyártása során is mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy 
mérsékeljük a környezetre rótt terhe-
lést. 2002 óta csökkentettük az egy 
jármű gyártására elhasznált átlagos 
energia fogyasztást a Toyota Taharai 
üzemében.

Az Ön autójának tervezése Az Ön autójának gyártása

Globális vállalatként arra törekszünk, 
hogy mindenütt jelen legyünk, ahol 
vásárlóink igényt tartanak szolgáltatá-
sainkra, ezért a Toyota Európa-szerte 
erős képviselettel büszkélkedhet. Ennek 
révén lerövidíthetők a szállítási útvona-
lak, és jelentős időt takaríthatunk meg, 
ami egyaránt hasznos Önnek és a 
környezetnek.

Nemzeti vezérképviseletek
Logisztikai központok – járművek
Logisztikai központok – tartozékok/
alkatrészek
Gyártó üzemek
Beszállító vállalatok
Oktatási központok
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95%
                  a Land Cruiser V8 újra 

felhasználható részeinek aránya

A Toyota mindig nagy fi gyelmet fordított 
arra, hogy logisztikai és szállítási folya-
matai a lehető leghatékonyabbak és 
leginkább környezetbarát szemléletűek 
legyenek.

Járművek és alkatrészek az  
Ön számára   

Olyan fenntartható kereskedői prog-
ramot dolgoztunk ki, amely mérsékli 
hálózatunk energia- és vízfelhaszná-
lását, valamint hulladék-kibocsátását. 
Programunk mindenre kiterjed, kezd-
ve az esővíz visszaforgatásától a ha-
tékonyabb tetőszigetelés alkalmazá-
sán és a megújuló forrásból nyert 
energia felhasználásán át (az új keres-
kedésekben) egészen a már meglévő 
márkakereskedések hatékonyságának 
javítása érdekében végzett energia-
auditálásig.

Az Ön autójának értékesítése 
és karbantartása  

A Toyota mindig úgy tervezte és gyártot-
ta autóit, hogy azok kis terhelést rójanak 
a környezetre, s a bennük felhasznált 
anyagok újra hasznosíthatók legyenek.  
A Land Cruiser V8 95 százaléka például 
újra felhasználható, minden beépített 
alkatrészt kóddal látunk el, s a négy 
nehézfémet teljesen kiszűrtük a gyár- 
tás során (összhangban a 2000/53/EC 
rendelettel). Környezetvédelmi politi-
kánk értelmében minden Toyota-tulaj-
donosnak környezetbarát megoldást 
kínálunk arra, hogy leadja selejtezésre 
váró autóját. Az ezzel kapcsolatos infor-
mációkat megtalálja a www.toyota.hu 
honlapon vagy lépjen kapcsolatba  
Toyota márkakereskedőjével.

Hol az út vége az Ön autója 
számára? Ha megfelelő módon vezeti autóját, 

akár 20-30 százalékkal is csökkentheti 
üzemanyagköltségét és a jármű CO-
kibocsátását.
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.

Vezessen okosan!

20–30%

üa. és CO-megtakarítás
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Több mint hatvan éven át alapozta meg a hírnevét a Toyota off -road 
ikonja minőségével, tartósságával és megbízhatóságával. Az afrikai 
szavannákon és az antarktiszi hóviharokban, egészen a dél-amerikai 
dzsungelekig, a Land Cruiserek kulcsszerepet játszottak szerte a 
világon.

A Land Cruiser történet: 
legenda az első naptól.

1951 – Toyota BJ 1967 – Toyota LC 55 sorozat 1998 – Toyota LC 100 sorozat
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A Toyota számára a minőség munkastílus.
Semmi sem lehet annyira jó, hogy ne lehetne 
még jobbá tenni!
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Ha szeretné alaposabban megismerni az új Land Cruiser 
V8-at vagy további információra van szüksége, kérjük, 
keresse fel helyi Toyota-kereskedőjét vagy látogasson el 
honlapunkra: www.toyota.hu/Land Cruiser V8

Irányítsa okostelefonját vagy webkameráját az ábrára 
és kezdjen el megismerkedni az új Land Cruiser V8 
modellünkkel.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A prospektusban megjelenő információk 
tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszé-
riájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhe-
tőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Motor Hungary Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek 
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. © 2012. NV Toyota Motor Europe (‘TME’). A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem 
jeleníthető meg újra a TME előzetes írásos engedélye nélkül. 2012. május. 

Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt. Nyomtatás és kötészet: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt.
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