
מפרט טכני ואבזור



מפרט טכני

ביצועים 
2020צריכת דלק*: עירונית )ק"מ/ליטר(

27.826.3                   בין עירונית )ק"מ/ליטר(
24.423.8                   משולבת )ק"מ/ליטר(

14.215.5תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(
160160מהירות מרבית )קמ"ש(
5.15.1רדיוס סיבוב מזערי )מ'(
9597פליטת CO2 )גר'/ק"מ(

* נתוני צריכת הדלק של הרכב הינם נתוני היצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה, ואינם משקפים את צריכת הדלק בפועל. 
  ייתכן פער בין נתוני צריכת הדלק המפורסמים, שהינם כאמור בתנאי ניסוי ומעבדה, לבין צריכת הדלק בפועל.

אלקטרונית 5+1ידנית 5MT( 5+1(תיבת הילוכים - יחסי העברה
3.5383.545הילוך ראשון

1.9131.913הילוך שני
1.3101.161הילוך שלישי
1.0270.973הילוך רביעי

0.8500.804הילוך חמישי
3.2143.214הילוך אחורי

מנוע
1KR-FEדגם

גל זיזים עליון כפול ומערכת VVT-iסוג מנוע
תזמון שסתומים משתנה

998נפח )סמ"ק(
69/6000הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

9.7/4300מומנט פיתול מרבי )סל"ד/קג"מ(
X 71.0 84.0קדח X מהלך )מ"מ(

11.5:1יחס דחיסה
קדמיתסוג הנעה

מערכת דלק
35קיבולת מיכל הדלק )ל'(

אוקטן 95 נטול עופרתסוג דלק )בנזין(

היגוי 
סבבת ומוט משונןמערכת הגה  

הגברה חשמלית EPSהגברת כוח להגה 

מערכת חשמל
12V/35 AHמצבר )אמפר X שעה(
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 1615 מ"מ

 2340 מ"מ

התמונות להמחשה בלבד.

מידות ומשקלים
3455אורך כללי )מ"מ(
1615רוחב כללי )מ"מ(
1460גובה כללי )מ"מ(
2340רוחק סרנים )מ"מ(

1430מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
1420מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

*855/**860משקל עצמי )ק"ג(
1240משקל כולל )ק"ג(
135מרווח גחון )מ"מ(

168נפח תא מטען )ליטר(
4מספר נוסעים )כולל נהג(

* בדגם הידני  **בדגם האלקטרוני

צמיגים
165/60R15 77H מידה

בלמים
דיסק מאווררקדמיים
תוף בלימהאחוריים

תוף בלימהבלם חניה

מתלים
מקפרסוןקדמיים
קורת פיתולאחוריים

 לרשותך סוכנויות משנה טויוטה ברחבי הארץ.
www.toyota.co.il לסוכנות המשנה הקרובה אליך, חייג:  או היכנס לאתר האינטרנט
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מפרט אבזור
אלקטרוניידניעיצוב ואביזרים חיצוניים

●●5 דלתות 

●●פנסי הלוגן קדמיים עם כוונון גובה חשמלי

*)DRL( קדמית LED תאורת יום●●

●●מראות צד בצבע הרכב מתכווננות חשמלית עם חימום

●●חישוקי סגסוגת קלה "15

)Space Saver( גלגל חלופי קטן●●

* נדלקת עם התנעת הרכב, כל עוד פנסי הרכב אינם דולקים.

בטיחות
6 כריות אוויר:

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

2 כריות אוויר וילון לנוסעים מלפנים ומאחור

●●

●●אפשרות לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע באמצעות מפתח עם חיווי

●●מערכת VSC - בקרת יציבות, עם אפשרות ניתוק

●●מערכת TRC - בקרת משיכה, עם אפשרות ניתוק

●●מערכת ABS - מניעת נעילת 4 גלגלים

●●מערכת BA - הגברת כוח בלימה בחירום

●●מערכת EBD - חלוקת כוח הבלימה

●●מערכת HAC - עזר לזינוק בעלייה

●●נורית חיווי לניטור לחץ אוויר בצמיגים )TPWS(, כולל מתג איפוס

❍●Adjustable Speed Warning - אפשרות הגבלת מהירות

●●חגורות בטיחות קדמיות עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח, נורית חיווי וזמזם התראה

●●2 חגורות בטיחות צולבות מאחור, עם נורית חיווי וזמזם התראה

●●משענות ראש אחוריות מתכווננות לגובה

●●נקודות עיגון למושבי ISOFIX במושבים אחוריים

●●נעילת בטחון לדלתות

●●הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות

●●קורות פלדה בדלתות

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
דרגה 3.62בינעירוני5.0עירוניידני

1דרגה 3.82בינעירוני5.0עירוניאלקטרוני 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 72
EEC/80/ 1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 



עיצוב ואביזרים פנימיים

:X-TOUCH מערכת מולטימדיה
מסך מגע "7

מצלמה אחורית                                                                                        
Bluetooth דיבורית

רדיו
צג נתוני דרך

●●

USB-ו AUX כניסות●●

●●4 רמקולים

אלקטרוניידניתאי אחסון
●●מחזיקי כוסות קדמיים

●●מחזיק לכוס בין מושבים קדמיים

●●תא כפפות

●●תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות

●●תא אחסון פתוח בקונסולה מרכזית

●●תא מטען מרופד עם כיסוי

●●פתיחת תא מטען באמצעות כפתור חיצוני

מיגון
●●אימובילייזר מקורי

●●נעילה מרכזית עם שליטה ממפתח מקורי

8R7 Midnight Dark Blue

4W5 Orange Twist

8W9 Blue Splash 



התמונות להמחשה בלבד.

אלקטרוניידניעיצוב ואביזרים פנימיים
●●כפתורי שליטה מההגה על מערכת השמע והדיבורית

Piano Black הגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה מצופה עור בעיטור●●

●❍Paddle Shifts - מתגי העברת הילוכים משולבים בגלגל ההגה

●●2 מפתחות - 1 קפיצי נשלף עם שלט, 1 רגיל

●●חלונות חשמל קדמיים

●●מזגן מקורי

12V שקע חשמלי●●

●●סוככי שמש עם מראה ומחזיק כרטיסים לנהג ולנוסע

●●מושב נהג מתכוונן לגובה

●●משענות מושב אחורי מתקפלות ומתפצלות 50/50

●●ריפודי בד

●●סט שטיחים מקורי

  סטנדרט ●    לא קיים ❍

 1E0 Electro Grey 068 Clear White

Cabrio דגם
●●גג קנבס שחור נפתח חשמלית. זמין ברכב בצבע חיצוני אדום או לבן בלבד

3P0 Red Pop 


