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

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

התמונה להמחשה בלבד.

ביצועים

 ADVENTURE 4X4 אוטומטי

 SAHARA 4X4 אוטומטי

D-4D מנוע טורבו דיזל
150 כוחות סוס הספק   
10.5 ק"מ/ליטר צריכת דלק משולבת* 

D-4D מנוע טורבו דיזל
204 כוחות סוס הספק   
10.4 ק"מ/ליטר צריכת דלק משולבת* 

D-4D מנוע טורבו דיזל
204 כוחות סוס הספק   
10.5 ק"מ/ליטר צריכת דלק משולבת* 

 2.4 ליטר

 2.8 ליטר

 2.8 ליטר
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D-4D מנוע טורבו דיזל
150 כוחות סוס הספק   
11.1 ק"מ/ליטר צריכת דלק משולבת* 

D-4D מנוע טורבו דיזל
150 כוחות סוס הספק   
11.1 ק"מ/ליטר צריכת דלק משולבת* 

 2.4 ליטר

D-4D מנוע טורבו דיזל
150 כוחות סוס הספק   
10.4 ק"מ/ליטר צריכת דלק משולבת* 

 2.4 ליטר

 2.4 ליטר

 ACTIVE+ 2X4 אוטומטי
ה- PICK-UP הטוב בעולם 

זה רק הולך להיות קשוח יותר
ACTIVE 4X4 ידני 

ACTIVE 4X4 אוטומטי 



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

● קיים ❍ לא קיים

הבטיחות
מעל הכל

בקרת שיוט אדפטיבית דינמית
)Adaptive Dynamic Cruise Control(

בהפעלתה, המערכת שולטת על מהירות הרכב 
באופן אוטומטי ושומרת מרחק בטוח מהרכב 
מלפנים תוך התחשבות במגבלת המהירות המותרת 
בדרך. זאת, בכדי להקל על הנהג בזמן נסיעות 

ארוכות בכבישים ראשיים ובדרכים מהירות.

מערכת זיהוי תמרורי דרך
)Road Sign Assist(

המערכת מספקת התרעה וזיהוי תמרורי דרך והינה חלק 
מחבילת הבטיחות TOYOTA SAFETY SENSE. המערכת מזהה 
את תמרורי הדרך שלפניכם ומציגה מידע שימושי, כגון הגבלת 
מהירות נוכחית בתצוגה ברורה על מסך ה-TFT הצבעוני של 
הנהג. המערכת מעניקה גם אזהרה ויזואלית וקולית, במקרה 

של אי ציות לתמרורים.

מערכת התרעה ומניעה אקטיבית של סטייה מנתיב
)Lane Departure Alert with Active Assist Function(

באמצעות שימוש במצלמה לאיתור סימוני הנתיב בדרך 
שלפניכם, במקרה שהרכב סוטה מנתיבו ללא הפעלת איתות, 
מערכת ההתרעה של TOYOTA SAFETY SENSE תתריע באזהרה 
קולית וויזואלית וכן תפעיל מערכת עזר למניעת סטייה מנתיב 

באמצעות הפעלת כוח בלימה בגלגלים הפונים לנתיב.

מערכת קדם התנגשות הכוללת בלימת חירום
)Pre-Collision System(

מערכת קדם התנגשות של TOYOTA SAFETY SENSE נעזרת במצלמה וברדאר, 
כדי לזהות מכוניות אחרות, הולכי רגל, ורוכבי אופניים ואופנועים בדרך 
לפניכם. כאשר מזוהה אפשרות של התנגשות בכלי תחבורה או פגיעה 
בהולך רגל, הנהג מקבל התרעה קולית וויזואלית ומערכת עזר לבלימה 
מופעלת. אם הנהג אינו מצליח לבלום בזמן, הבלמים נכנסים אוטומטית 

לפעולה, כדי למנוע פגיעה או לצמצם נזקי התנגשות.

בטיחות

 ACTIVE 4X4ACTIVE+ 2X4 ADVENTUREבטיחות
4X4SAHARA 4X4

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 עם חיווי

●●●●

ABS מערכת בלמים מבוססת●●●●

●●●●מערכת BA - הגברת כוח בלימה בחירום

●●●●מערכת VSC - בקרת יציבות חכמה עם אפשרות ניתוק

●●●●מערכת TRC - בקרת אחיזת כביש עם אפשרות ניתוק

●●●●מערכת HAC - עזר לזינוק בעלייה

●●●●מערכת TSC - בקרת יציבות בזמן גרירה

●●●●נקודות עיגון למושבי ילדים ISOFIX במושבים האחוריים

●●●●הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות

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

●●●●

●●●●נעילת ביטחון לדלתות האחוריות

●●●●קורות פלדה כפולות בדלתות

●●●●אימובילייזר מקורי

TOYOTA SAFETY SENSE 2.0 - מערכות בטיחות אוטונומיות
מערכת קדם התנגשות הכוללת בלימת חירום, זיהוי 

הולכי רגל ביום ובלילה וזיהוי רכב דו גלגלי ביום בלבד
מערכת התרעה ומניעה אקטיבית של סטייה מנתיב

בקרת שיוט אדפטיבית דינמית
מערכת זיהוי תמרורי דרך

❍❍●●

מערכת בטיחות MOBILEYE בהתקנה מקומית הכוללת:
התרעה על אי שמירת מרחק

התרעה מפני התנגשות ברכב שמלפנים
התרעה בעת זיהוי הולך רגל ודו גלגלי

התרעה על סטייה מנתיב
זיהוי תמרורי מהירות והתרעה על חריגה מהמהירות 

המותרת

●●❍❍
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מולטימדיה

בעל מנוע 2.8 ליטר עוצמתי
המספק 204 כ"ס קשוחים במיוחד

טכנולוגיה לשירותך HILUX SAHARAחדש
במרחק נגיעה

TOYOTA TOUCH 2 מערכת מולטימדיה
מערכת TOYOTA TOUCH 2* של ה-HILUX מאפשרת לכם ליהנות מנוחות חסרת תקדים באמצעות:

מסך מגע צבעוני "8: להצגת נתונים ולשליטה מלאה במגוון מערכות ברכב.  •
ממשק Apple CarPlay / Android Auto**: לשיקוף אפליקציות נבחרות ממכשיר הטלפון   •

שלכם על גבי מערכת המולטימדיה.
מצלמה אחורית: לגילוי מפגעים בנסיעה לאחור, לצורך חניה בטוחה ונוחה.  •

דיבורית Bluetooth***: חיבור לטלפון הסלולארי לשליטה באמצעות מסך המגע.  •
חיבורי USB: לחיבור נגני מוסיקה ניידים ושליטה על קבצי המוסיקה.  •

הצגת נתוני הרכב: צריכת דלק מיידית וממוצעת, טווח נסיעה משוער ביחס לכמות הדלק,   •
מהירות נסיעה ממוצעת ועוד.

רדיו: ליהנות מכל תחנות הרדיו האהובות בקליטה איכותית ומשופרת, עם שליטה קלה ונוחה    •
במרחק נגיעה.

התמונות להמחשה בלבד.*הקשת השחורה בארגז הינה אביזר מקורי בתשלום.
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*בדגמי +ACTIVE/ACTIVE מערכת השמע הינה זו המופיעה במפרט ההזמנה.
**נכון למועד פרסום קטלוג זה אפליקציית Android Auto אינה זמינה בישראל.

***מומלץ לבדוק את תאימות הטלפון הנייד שברשותך למערכת ה-Bluetooth המותקנת 
.Toyota Touch 2 :אשר הינה מסוג ,HILUX-ב

www.toyota-tech.eu/bluetooth/search.aspx :את הבדיקה ניתן לעשות בלינק הבא



מפרט טכני

9 התמונות להמחשה בלבד.8

3,085 מ"מ
5,325 מ"מ

1,815 מ"מ

1,540/1,550 מ"מ985 מ"מ1,255 מ"מ
1,855-1,900 מ"מ

אוטומטיתידניתתיבת הילוכים - יחסי העברה
4.7843.600הילוך ראשון

2.4232.090הילוך שני

1.4431.488הילוך שלישי

1.0001.000הילוך רביעי

0.7770.687הילוך חמישי

0.6430.580הילוך שישי
4.0663.732הילוך אחורי

אוטומטיתידניתתיבת העברה - בדגמי 4X4 בלבד
11יחס העברה - מצב LOW )תיבת העברה(

2,5662,566יחס העברה - מצב HIGH )תיבת העברה(

●●שילוב הילוך כח HIGH/LOW באמצעות מתג חשמלי

מפרט
טכני

.EC2017/1151 לפי נתוני יצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה, תקן WLTP COMBINED הינם CO2 נתוני צריכת דלק וערך*
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה ביחס לנתון שסיפק היצרן מאחר והיא מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים.

2.4L2.8Lמנוע
2GD-FTV1GD-FTVדגם

4 צילינדרים טורי4 צילינדרים טוריסוג מנוע
●●מסנן חלקיקים

ישירהישירהשיטת הזרקה
2,3932,755נפח מנוע )סמ"ק(

150/3,400204/3,000-3,400הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

40.8/1,600-2,00051.0/1,600-2,800מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

X 92103.6 X 92 90קדח x מהלך )מ"מ(

15.6:115.6:1יחס דחיסה

2X4 - אחוריתסוג הנעה
4X4 - כפולה

4X4 - כפולה

צמיגים
*265/65R17 / 265/60R18מידה

מערכת דלק
80קיבולת מיכל דלק )ל'(

סולרסוג דלק

היגוי
סבבת ומוט משונןסוג

הידראוליתהגברת כח להגה

מתלים
עצמות עצה כפולותקדמיים

קשיח - קפיץ עליםאחוריים

בלמים
דיסק מאווררקדמיים

תוףאחוריים

מערכת חשמל
80מצבר )אמפר X שעה(

ביצועים
2X44X4

 ACTIVE ADVENTURE אוטומטיACTIVE ידניאוטומטי
2.4L אוטומטי

 ADVENTURE 
2.8L אוטומטי

SAHARA 
 2.8L אוטומטי

11.111.110.410.510.510.4צריכת דלק משולבת )ק"מ/ליטר(*

237235253251248251פליטת CO2 )גרם/ק"מ(*

12.813.212.812.810.710.7תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

170170170170175175מהירות מרבית )קמ"ש(

6.46.46.46.46.46.4רדיוס סיבוב מזערי )מ'(

מידות ומשקלים*בדגם SAHARA בלבד
2X44X4

 ACTIVE ADVENTURE 2.4L אוטומטיACTIVE ידניאוטומטי
אוטומטי

ADVENTURE  
2.8L אוטומטי

SAHARA 
2.8L אוטומטי

5,3255,3255,3255,3255,3255,325אורך )מ"מ(

1,8551,8551,8551,8551,8551,900רוחב )מ"מ(

1,8151,8151,8151,8151,8151,815גובה )מ"מ(

3,0853,0853,0853,0853,0853,085רוחק סרנים )מ"מ(

1,5401,5401,5401,5401,5401,540מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(

1,5501,5501,5501,5501,5501,550מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

444444מספר נוסעים )למעט הנהג(

2,1002,1202,125 1,9802,0952,100משקל עצמי )ק"ג(

2,8102,9102,9102,9102,9102,910משקל כולל )ק"ג(

292929292929זווית גישה )מעלות(

272727272727זווית נטישה )מעלות(

830815810810790785כושר העמסה )ק"ג, כולל נוסעים(

750/2,800750/3,500750/3,500750/3,500750/3,500750/3,500כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק"ג(

293310310310310310מרווח גחון )מ"מ(

1,5251,5251,5251,5251,5251,525אורך ארגז )מ"מ(

1,5401,5401,5401,5401,5401,540רוחב ארגז )מ"מ(

480480480480480480גובה ארגז )מ"מ(



 ACTIVE 4X4ACTIVE+ 2X4 ADVENTUREעיצוב ואביזרים פנימיים
4X4SAHARA 4X4

מערכת TOYOTA TOUCH 2 עם מסך מגע "8, מצלמה אחורית, דיבורית Bluetooth* וממשק 
 **Android Auto -ו Apple CarPlay❍❍●●

❍❍●●מערכת שמע בהתקנה מקומית כמפורט בטופס ההזמנה

●●●●צג נתונים HD צבעוני "4.2, משולב בלוח המחוונים

●●❍❍כניסת USB לחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה המרכזית

4666רמקולים

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

כולל חימום וכוונון מצופה עורמצופה עור●הגה כוח חשמלי הידראולי מתכוונן לגובה ולעומק
חשמלי

מערכת התנעה חכמה )KEYLESS( - כפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח, על ידי זיהוי 
●❍❍❍אוטומטי של השלט

בדגם האוטומטי ידית הילוכים מצופה עור עם קישוט כסוף
●●●בלבד

)Cruise Control( אדפטיביתאדפטיבית●❍בקרת שיוט
●●●●2 מפתחות שלט + 1 שירות

●●●●מראה פנימית יום/לילה

●●●●6 ידיות אחיזה במשקופי הדלתות לכניסה נוחה לרכב

●●●●4 חלונות חשמל עם אפשרות לפתיחה וסגירה של חלון הנהג בלחיצה אחת, כולל מנגנון היפוך

❍❍●●מיזוג אוויר מכאני

●●❍❍מיזוג אוויר עם בקרת אקלים דיגיטלית

)Follow me home( חיישן תאורה וכיבוי אורות מושהה●●●●

●●●●2 שקעי 12V בקונסולה המרכזית

●●●●שקע חשמלי 220V בקונסולה בין מושבים קדמיים

●●●●כפתור ECO לנהיגה חסכונית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

●●●●כפתור POWER לנהיגה ספורטיבית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

)2X4, 4X4( בורר מצבי נהיגה●❍●●

עור מהודר●●●ריפודי בד בצבע שחור
●●●●סוככי שמש לנהג ולנוסע לצידו כולל מראה לנוסע במושב הקדמי

כוונון חשמלי●●●מושבים קדמיים מתכווננים ונשענים קדימה ואחורה
כוונון חשמלי●●❍מושב נהג מתכוונן לגובה

●❍❍❍מושב נהג עם חימום

●●●❍מושבים אחוריים מתקפלים ומתפצלים 60/40

●●●●משענות ראש מתכווננות מעלה מטה לכל הנוסעים

חישוקי סגסוגת קלה "17 
 בצבע שחור

ACTIVE+, ADVENTURE דגמי

*התמונות להמחשה בלבד.

 ACTIVE 4X4ACTIVE+ 2X4 ADVENTUREתאי אחסון
4X4SAHARA 4X4

●●●●תאי אחסון לבקבוקים בדלתות הקדמיות והאחוריות

●●●כוס אחתמשענת יד עם תא אחסון ומחזיקי כוסות בקונסולה המרכזית

●●●●תא כפפות כפול עם נעילה של חלק תחתון וקירור בחלק עליון

●●●❍משענת יד אחורית עם מחזיקי כוסות

●●●●מושבים אחוריים מתקפלים במשיכת ידית קלה ליצירת נפח אחסון נוסף ברכב

●●●●כיסים בגב המושבים הקדמיים

●●●●תא אחסון עליון למשקפיים

●●●●תאי אחסון מתחת למושבים האחוריים

 ACTIVE 4X4ACTIVE+ 2X4 ADVENTUREעיצוב ואביזרים חיצוניים
4X4SAHARA 4X4

●●●אפור כההגריל בגימור ניקל

שחור/ניקלבגימור ניקלבגימור ניקלבצבע שחורמראות צד וידיות דלתות וארגז
ניקלניקלניקלאפור כההפגוש אחורי

●●●●מראות צד מתכווננות חשמלית עם פנסי איתות ומפשיר אדים

●●●❍קיפול חשמלי של מראות צד

LED●●●פנסי דרך עם כוונון גובה

HALOGEN פנסים אחוריים●●●LED משולב
*)DRL( קדמית HALOGEN תאורת יום●●●SAHARA LED

●●●●מתזים לפנסים הקדמיים

LED פנסי ערפל קדמיים❍●●●

●●●●פנס ערפל אחורי

●❍❍❍מערכת כניסה חכמה )Smart Entry( בדלתות הקדמיות ובדלת תא המטען

●❍❍❍חיישני חניה אחוריים וקדמיים

●●●❍שמשות מוכהות בחלונות אחוריים לפרטיות מרבית

●●❍❍מדרגות צד

●❍❍❍חישוקי סגסוגת קלה "18 בצבע שחור

❍●●❍חישוקי סגסוגת קלה "17 בצבע שחור

❍❍❍●חישוקי פלדה "17 עם צלחות כיסוי מהודרות לגלגלים )טסות(

●●●●גלגל חלופי בגודל מלא עם חישוק פלדה

●●●●מגיני בוץ קדמיים ואחוריים

●●●●צמיגי כביש-שטח

●●●●4 טבעות קשירה בארגז

● קיים ❍ לא קיים

● קיים ❍ לא קיים

*נדלקת עם התנעת הרכב כל עוד פנסי הרכב אינם דולקים

מפרט
אבזור

צלחות כיסוי מהודרות 
 לחישוקי פלדה "17

ACTIVE דגמי

חישוקי סגסוגת קלה ''18 
 בצבע שחור 

SAHARA דגם

ריפודי בד מהודרים
בצבע שחור

ACTIVE+, ADVENTURE דגמי

ריפודי עור מהודר
בצבע שחור
SAHARA דגם

.Toyota Touch 2 :אשר הינה מסוג ,HILUX-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.

ריפודי בד בצבע שחור
ACTIVE דגמי

מפרט אבזור

11 10



13 12
*זמין בדגם SAHARA בלבד | התמונות להמחשה בלבד.

צבעים

כסוף מטאלי 1D6לבן צחור 040

ברונזה מוזהב מטאלי 6X1*לבן פנינה מטאלי 070 1G3 אפור כהה מטאלי

שחור מיקה מטאלי 218

צבעים



15 14

מדרגות צד מהודרות מפלדת אל חלד משטח הגנה קשיח מפלסטיק לארגז 
כולל כיסוי דפנות ודלת ארגז

סט 4 שטיחי גומי בצבע שחור

קשת הגנה דקורטיבית לארגז בצבע ניקל

אביזרים מקוריים
בתוספת תשלום

אביזרים
מקוריים

התמונות להמחשה בלבד.

קשת הגנה דקורטיבית לארגז בצבע שחור

וו גרירה קבוע



שירות, איכות ואמינות
ה-HILUX תעניק לך שקט נפשי לאורך כל הדרך,

.TOYOTA-בזכות האמינות והאיכות שהפכו שם נרדף ל

/  
KM

.0
30

16
ט 

ק"
 מ

/ 0
4.

20
21

 

HILUX

זיהום 
מרבי

זיהום 
מזערי 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153 7

רמת האבזור הבטיחותי

0 1 3 4 5 7 82 רמת בטיחות 6
נמוכה

רמת בטיחות 
גבוהה

.EC2017/1151 לפי נתוני יצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה, תקן WLTP COMBINED נתוני צריכת דלק הינם*
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה ביחס לנתון שסיפק היצרן מאחר והיא מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים.

15

צריכת דלק משולבת*דגם
דרגת זיהום אוויר(ליטר/100 ק"מ)

HILUX ACTIVE MT 4X49.7

151515151515

HILUX ACTIVE AT 4X49.6
HILUX ACTIVE+ 2X49.0

HILUX ADVENTURE 2.4L 4X49.5
HILUX ADVENTURE 2.8L 4X49.4

HILUX SAHARA 2.8L 4X49.6

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
52HILUX ACTIVE MT 4X4

000 53HILUX ACTIVE AT 4X4
56HILUX ACTIVE+ 2X4
54HILUX ADVENTURE 2.4L 4X4

777 55HILUX ADVENTURE 2.8L 4X4
58HILUX SAHARA 2.8L 4X4

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

מדד זיהום אוויר** לרכב מנועי

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה. פרסום זה 
הוא בינלאומי ולכן יתכן שהצילומים או ההסברים אינם מתייחסים בהכרח לתכונות, מפרטים, ציוד ואביזרים האפשריים בכל ארץ וארץ, בין אם כציוד סטנדרטי או כהזמנה. כמו כן, יתכן שתכונות 
מסוימות הושמטו. לכן, פנה תמיד אל נציג המכירות והתייעץ עימו לגבי הפרטים השונים. חברת "יוניון מוטורס", יבואנית TOYOTA בישראל, שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים, ציוד, אביזרים, 
צבעים ומחירים בכל עת וללא הודעה מראש. האביזרים הנראים בפרסום זה הם מקוריים של TOYOTA וחלקם ניתנים לרכישה תמורת תוספת תשלום. כל הנתונים המתייחסים לביצועי הרכב לקוחים 
מתחשיבים של חברת TOYOTA המבוססים על מכוניות מייצור שוטף. הנתונים בקטלוג נכונים למועד הדפסת הקטלוג ועשויים להשתנות על ידי יצרן הרכב מעת לעת. נתונים עדכניים מפורסמים 

באתר האינטרנט www.toyota.co.il. בכל מקרה, מפרט הרכב הקובע הוא המפרט שיצורף להסכם הזמנת הרכב. ט.ל.ח.

לרשותכם סוכנויות מורשות טויוטה ברחבי הארץ, לסוכנות הקרובה חייגו: 8866*                         
toyota.co.il בקרו אותנו ברשתות החברתיות   |   ובאתר

TOYOTA איכות השירות של
בסוכנויות המורשות של TOYOTA, הפרוסות 
ברחבי הארץ, תקבל שירות ברמה המקצועית 

הגבוהה ביותר, על ידי אנשי מקצוע 
שהוכשרו והוסמכו עפ"י הנחיות היצרן. כך 

תשמור על ערך רכבך לאורך שנים רבות.

שירות 24/7 
שירות טויוטה בדרכים 24/7 נותן מענה אישי 

וסיוע בעת הצורך, 24 שעות ביממה, 7 ימים 
 TOYOTA בשבוע, בסוכנויות המורשות של

ברחבי הארץ.

חלקי חילוף מקוריים
ה-HILUX מתוכננת כך שעלות האחזקה תהיה נמוכה ככל האפשר. 
מומלץ להשתמש בחלפים מקוריים, אשר יוצרו עפ"י מפרט מחמיר 
ומדויק של היצרן ומותאמים באופן מלא לרכב. כך תבטיח לעצמך 
שרכבך ישרת אותך באמינות ובבטיחות וכן ישמור על ערכו לאורך 

שנים רבות. חברת TOYOTA מעניקה אחריות לשנה מלאה לכל 
חלק מקורי אשר יותקן ברכבך, ללא הגבלת ק"מ.

תוכנית הטיפולים
ה-HILUX זקוק לטיפול ביניים כל 10,000 ק"מ או חצי שנה )המוקדם 
מביניהם(. טיפול ראשי כל 20,000 ק"מ או שנה )המוקדם מביניהם(. 

החלפת שמן מנוע ומסנן עפ"י הידלקות נורת בקרה ולא יאוחר 
מ-30,000 ק"מ או 24 חודשים )המוקדם מביניהם(.

הורידו עוד היום את 
אפליקציית 


