
HIGHLANDER

טויוטה היילנדר- סוף סוף בדרך לישראל!
בואו להיות הראשונים שנהנים ממנו



*המערכות הינן כלי עזר בלבד. פירוט נרחב על תכונות המערכות ופעולתן ניתן לקרוא בספר הרכב.

מפרט בטיחות
בטיחות

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

2 כריות אוויר וילון צידיות לנהג ולנוסעים מלפנים ומאחור
כרית אוויר לברכי הנהג

אפשרות ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע ליד הנהג באמצעות מפתח
נעילת חגורות בטיחות בשיטת ALR לעגינת מושבי ילדים

קורות פלדה כפולות בדלתות
מערכת TPWS - בקרת לחץ אוויר בגלגלים כולל מיקום

ABS מערכת בלמים מבוססת
מערכת SWAY WARNING SYSTEM להתראה על עייפות הנהג

צליל התראה על התקרבות הרכב )AVAS - Acoustic Vehicle Alerting System( פעיל בין מהירות 0 ל-25 קמ"ש
מערכת BA - הגברת כוח בלימה בחירום

מערכת VSC - בקרת יציבות חכמה עם אפשרות ניתוק
מערכת TRC - בקרת אחיזת כביש
מערכת HAC - עזר לזינוק בעלייה

מערכת TSC - בקרת יציבות בזמן גרירה
הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות

חגורות בטיחות קדמיות עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח, כוונון גובה, נורית חיווי וזמזם התרעה
חגורות בטיחות צולבות מאחור עם נורית חיווי בקונסולה המרכזית וזמזם התרעה

נעילת ביטחון לדלתות אחוריות
מושבים קדמיים בעלי מבנה WIL אקטיבי, להפחתת פגיעות צוואר הנובעות מתופעת "צליפת שוט"

זיהוי רכבים חוצים מאחור
זיהוי רכבים בשטח מת

*TOYOTA SAFETY SENSE 2.0 - מערכות בטיחות אוטונומיות
מערכת קדם התנגשות הכוללת בלימת חירום, זיהוי הולכי רגל ביום ובלילה, זיהוי רכב דו גלגלי ביום בלבד

מערכת שמירת מרכז נתיב
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית דינמית כולל מגביל מהירות

מערכת אור גבוה אוטומטי
מערכת זיהוי תמרורי דרך

HIGHLANDERמנוע

A25A-FXSדגם

4 צילינדרים טוריסוג מנוע
2,487נפח )סמ"ק(

190/6,000הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(
244הספק מרבי משולב )כ"ס(
23.6/4,400מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

103.4X87.5קדח x מהלך )מ"מ(
14.0:1יחס דחיסה

4X4סוג הנעה
אלקטרוניתהצתה

E-MOTION 4X4E-XCLUSIVE 4X4ביצועים

18.517.2צריכת דלק*: עירונית )ק"מ/ליטר(
19.218.5בין עירונית )ק"מ/ליטר(

19.618.2משולבת )ק"מ/ליטר(
150160פליטת CO2** )גרם/ק"מ(

8.38.3תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(
180180מהירות מרבית )קמ"ש(
5.75.7רדיוס סיבוב מזערי )מ'(

מנוע חשמלי
MG2דגם

)V( 650מתח
182הספק מרבי )כ"ס(

27.5מומנט מרבי )קג"מ(
MG1גנרטור

מצבר הנעה
)V( 288מתח

ניקל-מטאלסוג מצבר

E-MOTION 4X4E-XCLUSIVE 4X4צמיגים

235/65R18 106V235/55R20 102Vמידת צמיג

מפרט טכני

 WLTP COMBINED הינו CO2 וערך  NEDC CORRELATED נתוני צריכת דלק הינם*
EC2017/1151 הנתונים הינם לפי נתוני יצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה, תקן  

צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה ביחס לנתון שסיפק היצרן מאחר והיא מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים.  



E-MOTION 4X4E-XCLUSIVE 4X4מידות ומשקלים

4,9664,966אורך )מ"מ(
1,9301,930רוחב )מ"מ(
1,7551,755גובה )מ"מ(

2,8502,850רוחק סרנים )מ"מ(
1,6591,659מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
1,6621,662מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

2,0152,050משקל עצמי )ק"ג(
700/2,000700/2,000כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק"ג(

202202מרווח גחון )מ"מ(
77מספר נוסעים )כולל הנהג(

55מספר דלתות
241241נפח תא מטען עד גובה נקודת החגורה )VDA, ליטר(

305305נפח תא מטען עד גובה הגג )VDA, ליטר(
631631נפח תא מטען עד גובה נקודת החגורה, שורה 3 מקופלת )VDA, ליטר(

838838נפח תא מטען עד גובה הגג, שורה 3 מקופלת )VDA, ליטר(
1,1501,150נפח תא מטען עד גובה נקודת החגורה, שורות 2-3 מקופלות )VDA, ליטר(

1,8821,882נפח תא מטען עד גובה הגג, שורות 2-3 מקופלות )VDA, ליטר(

מערכת דלק
65קיבולת מיכל דלק )ל'(

אוקטן 95 נטול עופרתסוג דלק )בנזין(
היגוי

סבבת ומוט משונןמערכת הגה
חשמלית EPSהגברת כח להגה

מתלים
מקפרסוןקדמיים
עצמות עצה כפולהאחוריים
בלמים
דיסק מאווררקדמיים
דיסק מאוורראחוריים

היברידית )E-CVT(תיבת הילוכים - יחסי העברה
היברידית רציפההילוך אחורי

3.638יחס העברה סופי
 

יתרונות ה-SUV היוקרתי והמרשים

הדור הרביעי של הטכנולוגיה ההיברידית של טויוטה, בשילוב 
מנוע היברידי-דינמי בנפח 2.5 ליטר, מספקים חוויית נהיגה 

בלתי מתפשרת והספק עוצמתי של 244 כ"ס.

מערכת מולטימדיה דוברת עברית TOYOTA TOUCH 2 עם מסך 
מגע ״8, ממשק Apple CarPlay™ ו- ™Android Auto*, מצלמת 

.**Bluetooth רוורס, ודיבורית

יש מקום לכל המשפחה- 7 מושבים מרווחים עם גישה נוחה 
למושבים האחוריים בשורה השלישית, אפילו ל-2 מבוגרים. 

ההיילנדר  מתהדר בתא מטען אשר יכול לגדול עד 1,882 ליטר 
באמצעות קיפול המושבים.

הבטיחות שלכם ושל משפחתכם חשובה לנו ובהיילנדר קיימת 
.Toyota Safety Sense חבילת מערכות בטיחות אוטונומיות של

*נכון למועד פרסום קטלוג זה אפליקציית Android Auto אינה זמינה בישראל.
**בכפוף לתאימות הטלפון הנייד שברשותכם להתקן ה-Bluetooth ברכב.



מפרט אבזור
E-MOTION 4X4E-XCLUSIVE 4X4עיצוב אביזרים חיצוניים

●●כניסה חכמה )SMART ENTRY( בדלתות הקדמיות ובדלת תא המטען

פרוג'קטור LEDרפלקטור LEDתאורה ראשית עם כוונון גובה ידני
LED )DRL( כולל ניקוי פנסים●תאורת יום קדמית
LED פנסי ערפל קדמיים מסוג●●

LED תאורה אחורית משולבת●●

●●חיישן תאורה

●❍גג פנורמי נפתח חשמלית  

●●חלונות אחוריים עם שמשות מוכהות לפרטיות מירבית

●❍חיישני חניה אחוריים וקדמיים כולל מנגנון בלימה עם זיהוי אובייקטים. כולל אפשרות ניתוק

כולל זיכרונות●מראות צד מתכווננות חשמלית עם קיפול אוטומטי, פנסי איתות ומפשיר אדים
●●חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים

''20''18חישוקי סגסוגת קלה
●●גלגל חלופי

●●מוטות אורך  

E-MOTION 4X4E-XCLUSIVE 4X4תאי אחסון

דלת תא מטען חשמלית המופעלת ע"י השלט או כפתור פנימי לצד הנהג, 
●❍כולל אפשרות ביטול

●●כיסוי גלילה לתא המטען

●●תא כפפות ננעל ומואר

●●מחזיקי כוסות קדמיים

●●משענת יד במושב האחורי הכוללת מחזיק כוסות

●●משענת יד עם תא אחסון בקונסולה המרכזית

●●תא מטען מרופד ומואר

E-MOTION 4X4E-XCLUSIVE 4X4עיצוב אביזרים פנימיים

מערכת מולטימדיה דוברת עברית TOYOTA TOUCH 2 עם מסך מגע ״8, מצלמת רוורס 
*Bluetooth ודיבורית●●

**Apple CarPlay / Android Auto ממשק●●

●●6 רמקולים

●●צג נתונים צבעוני בגודל “7 משולב בלוח המחוונים

●●אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע, דיבורית Bluetooth* וצג נתוני נסיעה

●●כניסת USB לחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה הקדמית

●●2 כניסות USB לטעינה בקונסולה הקדמית

●●2 כניסות USB לטעינה ליושבים מאחור

●●שני שקעי 12V בקונסולה המרכזית ושקע 12V ליושבים מאחור

●●משטח טעינה אלחוטי לטלפון נייד***

●●הגה כוח טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק, מצופה עור

מערכת התנעה חכמה )Keyless( - כפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח ע"י זיהוי 
●●אוטומטי של השלט

●●בלם יד חשמלי

●●מראה פנימית מתכהה אוטומטית בעת סינוור

●●4 חלונות חשמל עם אפשרות לפתיחה בלחיצה אחת, ומנגנון היפוך

●●מערכת מיזוג אוויר עם בקרת אקלים דו אזורית לנהג ולנוסע לצידו

●●יחידת מיזוג אחורית הכוללת בקרת אקלים נפרדת ופתחי אוורור עיליים

●●7 מושבים - 3 מושבים בשורה שנייה, 2 מושבים בשורה שלישית

עורדמוי עורריפודי מושבים
כולל זכרונות●מושב נהג מתכוונן חשמלית ל-8 כיוונים

חשמליידנימושב נוסע מתכוונן ל-4 כיוונים
●●משענת אחורית מתכווננת בשורות 2 ו-3

●●אפשרות חימום מושבים קדמיים  

●●מושבים בשורות 2 ו-3 מתפצלים ומתקפלים 60/40 ללא צורך בניתוק משענת ראש

●●משענות ראש מתכווננות מעלה ומטה לכל הנוסעים

****E-Call לחצן מצוקה●●

●●סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו

●●סט שטיחים מקורי

.Toyota Touch 2 :אשר הינה מסוג ,HIGHLANDER-המותקנת ב Bluetooth-מומלץ לבדוק את תאימות הטלפון הנייד שברשותך למערכת ה*
www.toyota-tech.eu/bluetooth/search.aspx :את הבדיקה ניתן לעשות בלינק הבא 

. **נכון למועד פרסום קטלוג זה, אפליקציית Android Auto אינה זמינה בישראל. ***בכפוף לתאימות הטלפון הנייד לטעינה 
אלחוטית.****פעילות ה- E-Call תלויה ברשת הסלולרית הנמצאת בקרבת הרכב בעת שידור המידע.
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צבעים חיצוניים

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
N/AE-MOTION 4X48
N/AE-XCLUSIVE 4X48

דרגת זיהום אווירבינעירוניעירונידגם
E-MOTION 4X45.45.25 דרגה
E-XCLUSIVE 4X45.85.48 דרגה

.EC2017/1151  נתוני צריכת דלק הינם לפי נתוני יצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה, תקן*

8743210 5 6

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 8
בטיחות 

נמוכה

רמת 
בטיחות 

גבוהה

1 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 7

218 שחור מיקה מטאלי

1K5 כחול טיטניום מטאלי*

1G3 אפור כהה מטאלי

1J9 כסוף מטאלי 070 לבן פנינה מטאלי

*זמין בדגם E-XCLUSIVE 4X4 בלבד

לרשותכם סוכנויות מורשות טויוטה ברחבי הארץ, לסוכנות הקרובה חייגו: 6688*                         
toyota.co.il ב-  ובקרו אותנו באתר האינטרנט LIKE עשו לנו

הורידו עוד היום את אפליקציית


