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TUTVUSTUS

JUBA ENAM KUI POOL SAJANDIT ON HILUX VÄSIMATULT AIDANUD
INIMESI MAAILMA KÕIGE KAUGEMATESSE PAIKADESSE, TULNUD
TOIME ERINEVATEL MAASTIKEL JA ÜLETANUD KÕIK TAKISTUSED.
LEGENDAARSE HILUXI UUS MUDEL ON NÜÜD VEEL VÕIMSAM
JA VASTUPIDAVAM. ÄÄRMUSLIKES OLUDES TESTITUD SÕIDUK
ON VÕITMATU NII OMA NIME KUI LOOMU POOLEST. HILUX VASTUPIDAVUSE ETALON AASTAST 1968.

AVASTA MAAILMA ENIM MÜÜDUD PIKAP.
UUS TOYOTA HILUX
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DIISEL

2,4 L D-4D 6 A/T

Võimsus 150 DIN hj
Kütusekulu*
9,2 l / 100 km
CO₂ heitkogus* 241–243 g/km
Kiirendus 0–100 km/h 12,8 s
Saadaval varustustasemetel SR,
Active
DIISEL

ROHKEM VABA AEGA?
ROHKEM TEGEVUST

2,4 L D-4D 6 M/T
Võimsus 150 DIN hj
Kütusekulu*
9,4–9,7 l / 100 km
CO₂ heitkogus* 248–256 g/km
Kiirendus 0–100 km/h 13,2 s
Saadaval varustustasemetel
DLX+, SR, Active

MOOTOR JA SÕIDUOMADUSED

Uus 2,8-liitrine D-4D
diiselmootor tagab suurima
võimsuse ja kütusesäästlikkuse,
vähendades oluliselt
mürataset. Koos enneolematu
kiirendusega annab see laiemas
kiirusvahemikus suurima
pöördemomendi.
DIISEL

2,8 L D-4D 6 A/T
Võimsus 204 DIN hj
Kütusekulu*
9,4–9,5 l / 100 km
CO₂ heitkogus* 247–250 g/km
Kiirendus 0–100 km/h 10,7 s
Saadaval varustustasemetel
Active, Legend ja Invincible
DIISEL

2,8 L D-4D 6 M/T

Võimsus 204 DIN hj
Kütusekulu*
8,5 l / 100 km
CO₂ heitkogus* 223–224 g/km
Kiirendus 0–100 km/h 10,1 s
Saadaval varustustasemel Active
A/T = automaatkäigukast
M/T = manuaalkäigukast
* WLTP kombineeritud tsükkel.

Hilux viib sind kohale – ükskõik, kuhu sa ka ei rändaks. Valikus on võimsad
ja tõhusad mootorid, mis suudavad vedada 3,5 t haagist ega jää hätta üheski
olukorras. Nüüd on saadaval ka uus 2,8-liitrine diiselmootor, mille võimsus on
204 DIN hj ja pöördemoment kuni 500 Nm. Tegemist on seni kõige võimsama
Hiluxiga, mis suudab kiirendada nullist sajani kõigest 10,1 sekundiga. Ja kuna
võimsus tagatakse väikestel pööretel, on pöördemoment olemas täpselt siis, kui
vaja. Kui lisada sellele mugavam vedrustus, haagise õõtsumiskontrolli süsteem
ja täiustatud kohanduv roolivõimendi, ongi varasemast veelgi stiilsema Hiluxi
suurepärase veovõime saladus paljastatud.

SUUREM VÕIMSUS,
SUUREM
PÖÖRDEMOMENT.
SUUREM RÕÕM
Kas teadsid? Briti telesaates „Top
Gear“ üritati hävitada 300 000 km
läbisõiduga 1988. aasta Hiluxit.
Hoolimata merre uputamisest,
lammutuspommiga löömisest,
selle otsa karavani kukutamisest
ja põlema panemisest sai sellega
peale väiksemaid remonditöid
edukalt edasi sõita.
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SINU RUUM,
SINU MAAILM

SALONG

Väljast vastupidav, seest mugav – uue Hiluxi salong viib viimistluse ja stiili uuele
tasemele. Vastupidavad materjalid ja efektne viimistlus näevad välja täpselt nii
head, kui puudutades tundub. Harman CLARi-Fi-tehnoloogiaga JBL-i helisüsteem
pakub muusika kuulamisel suurepärast helikvaliteeti. Mudeli Double Cab Invincible
kahevärvilised perforeeritud nahast istmed on püsivalt mugavad olenemata
maastiku eripärast ja ainulaadne meeleoluvalgusti toob kabiini maheda sinaka
valguse. Ühtviisi vastupidav ja mugav Hilux kannab hoolt selle eest, et saaksid
keskenduda oma tööle.

JBL AUDIO TAGAB
PARIMA HELI
MUUSIKAMAITSEST
SÕLTUMATA
Kas teadsid? Killini mäepääste
meeskond Šotimaal sõltub Hiluxi
nelikveoga pikapitest, et vedada
päästemeeskondi ja varustust
mägede kõige ohtlikumatesse,
kaugematesse ja karmimatesse
piirkondadesse. Keerulistes oludes
päästab Hiluxi võimekus elusid.
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Elu keeb, kui oled ühenduses. MyT internetipõhised teenused hõlmavad MyT
multimeediat ja rakendust. Iga komplekt sisaldab funktsioone, mis muudavad
sõitmise ohutumaks ja nauditavamaks, olenemata sellest, kas oled autos sees või
sellest väljaspool. MyT internetipõhiste teenuste kaudu on sul ligipääs ka
funktsioonile Hybrid Coaching, mis aitab elektrirežiimil sõitmist optimeerida.
Samuti saad ühendada oma telefoni autoga, et nautida lemmikrakendusi otse
multimeediasüsteemi ekraanil.

LIHTNE, TASEMEL JA LÕBUS
Nutitelefoni ühilduvus Apple
CarPlay™ ja Android Auto™
kaudu võimaldab sul Siri ja Ok
Google’i hääljuhtimise abil
kasutada oma lemmikrakendusi,
nagu Spotify, WhatsApp,
Audible, Google Maps ja
Waze. MyT multimeedia
annab juurdepääsu teabele,
mida päriselt vajad, nagu
reaalajas liiklushoiatused ja
kiiruskaamerate hoiatused.
Samuti saad Google
Street View’ga vaadata
vaatamisväärsusi, otsida
parkimiskohti ja kontrollida
sihtkohti.

Lisateave: www.toyota.ee/MyT
Saadaval alates 2021. aastast.
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OLE OMA TOYOTAGA
ALATI ÜHENDUSES
MyT nutitelefoni rakendus laseb
sul autoga suhelda asukohast
hoolimata. Saad kodus
planeerida teekonna, otsida
üles pargitud sõiduki ja isegi
saada teavitusi hoolduse kohta.

INTERNETIPÕHISED TEENUSED

TEADMISTES PEITUB JÕUD –
PÜSI ÜHENDUSES
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MEELERAHU?

Toyota Safety Sense
hõlmab tipptasemel
ohutussüsteeme, et saaksid
sõita veelgi turvalisemalt. Selle
keskmes on juhti abistavad
aktiivtehnoloogiad.
Sõidurajalt lahkumise
hoiatussüsteem hoiab sind
teel, edastades helisignaali
ja visuaalse märguande, kui
sõiduk hakkab sõidurajalt
suunatuld näitamata kõrvale
kalduma. Sõidurajalt soovimatu
kõrvalekaldumise korral muudab
rooli korrigeerimise seade
rooli asendit.
10

Nutikas kohanduv kiirushoidik
koos liiklusmärkide jälgimise
süsteemiga hoiab auto
automaatselt eelmääratud
kiirusel ja hoiatab juhti, kui
kiirusepiirang muutub.
Haagise õõtsumiskontrolli
süsteem (TSC) summutab
vedamise ajal tuulest, künklikust
teest ja juhtimisest põhjustatud
õõtsumise. TSC kasutab
lengerdus-, kiirendus- ja
juhtimisandurite abil õõtsumise
vähendamiseks aeglustus- ja
lengerduskontrolli.

OHUTUS

Kuna sinu ohutus on meile kõige tähtsam, on Hilux varustatud tipptasemel
ohutussüsteemiga Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense ühendab kaamera
ja radari abil mitmesugused aktiivohutuse süsteemid, nagu kokkupõrke
ennetussüsteem koos jalakäijate ja jalgratturite tuvastamise funktsiooniga, nutikas
kohanduv kiirushoidik ning sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem koos pidurite
abil rooli korrigeerimisega, samal ajal kui haagise õõtsumiskontrolli süsteem
hoiab koorma alati otse ja kontrolli all. Seitsme turvapadja, erakordselt tugeva
kerekonstruktsiooni ja ülitugeva terase läbiva kasutamise abil hoiab uus Hilux sind
igas seikluses kaitstuna.
Saadaval varustustasemetel Active, Legend ja Invincible.

OOTAMATUT EI SAA
ENNUSTADA,
KUID SELLEKS SAAB
VALMIS OLLA
Kas teadsid? Austraalia
tuulikumehaanik on oma
1983. aasta Hiluxiga sõitnud
rohkem kui pool miljonit kilomeetrit.
Tema territoorium Queenslandi
maapiirkonnas on suurem kui
100 000 ruutkilomeetrit, kus ta peab
hooldama kuni 8000 tuulikut.

11

HILUXI
VARUSTUSTASEMED

VARUSTUSTASEMED

VARUSTUSTASE DLX+
Standardvarustus
— 17-tollised mustad terasveljed
— Maastikusõidurehvid
— Terasveljega täismõõdus varuratas
— Tugevdatud vedrustus
— Veokasti kaitseraam
— Ovaalse mustriga must kangas
— Eesmised ja tagumised elektriaknad
— Esiklaasipuhasti jääsulataja
— Soojendusega esiistmed
— PTC ja viskoosse vedelikuga küttesüsteem
— Manuaalne kliimaseade
— CD-mängijaga raadio
— 4,2-tolline värviline TFT-ekraan
— Nõlvaltstardiabi (HAC)
— Veojõukontroll (TRC)
— Haagise õõtsumiskontrolli süsteem (TSC)

KÕIGE
RASKEMAD TÖÖD
NÕUAVAD KÕIGE
VASTUPIDAVAMAID
TÖÖRIISTU.
100% HILUX,
100% VASTUPIDAV
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VARUSTUSTASEMED
SR JA ACTIVE
SR-i standardvarustus
(lisaks varustustasemele DLX+)
— 17-tollised tumehallid valuveljed (6 kodaraga)
— Ülemise iluvõre kroomitud raam
— Kroomitud küljepeeglid
— Eesmised udutuled (LED)
— Vertikaalse mustriga mustast kangast istmed
— Nahkkatte ja nelja kodaraga rool
— Automaatne kliimaseade
— Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2
— Mobiilseadme ühilduvus
(Apple CarPlayTM ja Android AutoTM)
— 8-tolline multimeediaekraan
— Tahavaatekaamera
— Nõlvalt laskumise abi (DAC)
Active’i standardvarustus
(lisaks varustustasemele SR)
— Kokkupõrke ennetussüsteem koos jalakäijate ja
jalgratturite tuvastamise funktsiooniga
— Liiklusmärkide jälgimise süsteem
— Nutikas kohanduv kiirushoidik
— Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem koos
pidurdamise ja rooli korrigeerimisega
— Standardvedrustus
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VARUSTUSTASEMED

Pildil olev sõiduk on varustustaseme SR/Active lisavarustusse kuuluvate astmelaudadega.

USKUMATULT
VASTUPIDAV,
ÜLLATAVALT
MUGAV
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JÕULISEM DISAIN,
OTSTARBELINE VARUSTUS.
RASKE TÖÖ
VÄÄRIB TASU
16

VARUSTUSTASEMED

VARUSTUSTASE
LEGEND
Standardvarustus
(lisaks varustustasemele Active)
— 18-tollised mustad eritöötlusega valuveljed
(6 kodaraga)
— LED-esituled
— LED-tagatuled
— LED-päevatuled
— Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
— Parkimisandurid ees ja taga
— Maanteerehvid
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VARUSTUSTASE
INVINCIBLE
Standardvarustus
(lisaks varustustasemele Legend)
— 18-tollised mustad valuveljed (5 kodaraga)
— Tumehall ülemine iluvõre
— Tumehallid küljepeeglid
— Kahevärvilised tumehalli ja halliga rattakoopa
laiendid
— Astmelauad
— Kahevärvilised perforeeritud nahast istmed
— Elektriliselt reguleeritav juhiiste
— Helesinise valgustusega uksed
— Navigatsioonisüsteem
— JBL-i üheksa kõlariga esmaklassiline helisüsteem
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VARUSTUSTASEMED

VÕITMATU NIME,
VÕITMATU LOOMUSE POOLEST.
ÜLIMALT VÕIMAS JA STIILNE
19

VEEL
ENESEKINDLAM

20

OFF ROAD / STIIL
Täielik eesmine allasõidutõke. Põhjakaitsmega eesmine
allasõidutõke annab su autole vastupidava ja toeka välimuse.
Poritiivakaitse. Tuhmumiskindlad ja tugevad plastkaitsmed toovad
esile laia hoiaku. Need kaitsevad juhuslike löökide eest, nii et su
Hilux näeb alati efektne välja.
Must alumiiniumist rullkate. Lukustatav ilmastikukindel
alumiiniumist rullkate kaitseb kasti sisu.
Must turvaraam. Vastupidav, tugev, enesekindel.
Torukujulised astmelauad. Silmapaistvad roostevabast terasest
torukujulised astmelauad püüavad pilku ja kaitsevad küljepaneele
väiksemate löökide eest.

KAITSE

TARVIKUD

Eesmine allasõidutõke. Annab su autole vastupidava ja toeka
välimuse.
Poritiivakaitse (hõbedase detailiga). Tuhmumiskindlad ja tugevad
plastkaitsmed toovad esile laia hoiaku. Need kaitsevad juhuslike
löökide eest, nii et su Hilux näeb alati efektne välja.
Ukseliistud. Kaitse oma Hiluxi keret nende tugevate
plastliistudega, mis suurendavad välist veetlust ning kaitsevad
kriimustuste ja kulumise eest.
Torukujulised astmelauad (roostevabast terasest). Silmapaistvad
roostevabast terasest torukujulised astmelauad püüavad pilku ja
kaitsevad küljepaneele väiksemate löökide eest.
Hõbedane alumiiniumist rullkate. Lukustatav ilmastikukindel
alumiiniumist rullkate kaitseb kasti sisu.
Roostevabast terasest turvaraam. Roostevabast terasest turvaraam
kinnitatakse kabiini taha, et tagada suurepärane praktilisus. Samuti
lisab see sõiduki välimusele erilise nüansi.

TOYOTA
ORIGINAALTARVIKUD
VEEL EFEKTSEM JA
VÕIMEKAM HILUX
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TARVIKUD

HÕBE/KROOM
Esi- ja tagatulede kroomitud raam. Kohanda oma sõidukit
kroomiga, et selle välimust täiustada. Hoolikalt läbi mõeldud
kujundusega raam sobib suurepäraselt auto kontuuridega.
Udutulede kroomitud raam. Täiusta auto eesmisi udutulesid ja
põrkerauda stiilsete kroomitud detailidega.
Eesmise põrkeraua kroomitud ehised. Eesmise põrkeraua
kroomitud elemendid rõhutavad Hiluxi tasakaalukat disaini.
Tasapinnalised astmelauad (alumiiniumist). Libisemiskindla
pinnaga alumiiniumist astmelauad võimaldavad kergesti kabiini ja
veokasti pääseda.
Turvaraam. Roostevabast terasest konstruktsioon tagab võimsa ja
sitke välimuse.
Hoiukast. Veokasti küljeseina paigaldatud hoiukast on kergesti
ligipääsetav. Seda saab lukustada ning see kaitseb kasti sisu vee,
pori ja liiva eest.
Double Cabi seesmine kastikaitse ja tagaluugi kate. Täpselt
vormitud, et tagada võimalikult palju kaubaruumi: tihe
polüetüleen kaitseb kasti põhja, külgi ja tagaluugi paneele.

PRAKTILINE
Elektriline rullkate sportliku turvaraami ja
tagaluugi kesklukustusega. Stiilne kaitse
veokastis olevale koormale. Komplekti kuulub
elektriliselt avatav lukustatav kate.
Alumiiniumist lävepakuliistud (eesmised ja
tagumised). Muuda salong veelgi stiilsemaks ja
lisa lävepakkude värvile kaitset.
Põrandamatt. Vastupidavad antratsiidivärvi
tekstiilmatid kaitsevad muda ja mustuse eest.
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TRANSPORT
Katusereelingutega kõvakatus. Ilmastikukindel
ja erakordselt praktiline kõvakatus tagab toeka
ja ühtlase välimuse. Spetsiaalselt Hiluxi jaoks
väljatöötatud kõvakatusel on katusereelingud,
lukustatavad hingedega toonitud aknad ja
seesmised LED-tuled.
Kabiini või kõvakatuse põiktalad. Toyota
põiktalad on välja töötatud spetsiaalselt Hiluxi
kõvakatusele või kabiinile paigaldamiseks ja
lisavad seega su sõidukile kandevõimet. Need
on aerodünaamilised, valmistatud alumiiniumist,
täielikult fikseeritavad ja lihtsasti paigaldatavad.
Põiktalade kiirkinnitussüsteem võimaldab neid
kombineerida suure valiku lisatarvikutega.
Äärikuga veokonks. Toyota 3,5 tonnise
kandevõimega veokonks pakub koorma
vedamisel ohtralt võimalusi.

SILMAPAISTVA
VÄLIMUSEGA HILUX
ON ALATI TÖÖ VÄÄRILINE
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VALMIS SÕITMA
KÕIKJALE
VELJED JA VIIMISTLUS

7.

8.

1. 17-tollised mustad terasveljed
Varustustaseme DLX+ standardvarustuses
2. 17-tollised tumehallid valuveljed (6 kodaraga)
Varustustasemete SR ja Active standardvarustuses
3. 18-tollised mustad eritöötlusega valuveljed
(6 kodaraga)
Varustustaseme Legend standardvarustuses
4. 18-tollised mustad valuveljed (5 kodaraga)
Varustustaseme Invincible standardvarustuses

VELJED JA VIIMISTLUS

1.

2.

3.
4.

5. 17-tollised mustad eritöötlusega valuveljed
(6 kodaraga)
Kõigi varustustasemete lisavarustuses
6. 17-tollised mustad eritöötlusega valuveljed
(6 topeltkodaraga)
Kõigi varustustasemete lisavarustuses
7. 18-tollised mustad eritöötlusega valuveljed
(6 kodaraga)
Kõigi varustustasemete lisavarustuses
8. 18-tollised mattmustad valuveljed (6 kodaraga)
Kõigi varustustasemete lisavarustuses

5.

1. Ovaalse mustriga must kangas
Varustustaseme DLX+ standardvarustuses
2. Vertikaalse mustriga must kangas
Varustustasemete SR, Active ja Legend
standardvarustuses
3. Kahevärviline perforeeritud nahk
Varustustaseme Invincible standardvarustuses
4. Mustast nahast istmed
Varustustasemete SR, Active ja Legend lisavarustuses
5. Mustast nahast hallide elementidega istmed
Varustustasemete SR, Active ja Legend lisavarustuses
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TEHNILISED ANDMED
Diisel

KESKKONNAANDMED

Diisel

Diisel

Diisel

2,8 l D-4D 6 A/T

2,8 l D-4D 6 M/T

2,4 l D-4D 6 A/T

2,4 l D-4D 6 M/T

Kombineeritud kiirus (l / 100 km)

9,4–9,5

8,5

9,2

9,4–9,7

Väike kiirus (l / 100 km)

11,3–11,4

9,7

10,6

10,6

Keskmine kiirus (l / 100 km)

9,2

8,0

8,7

8,9–9,0

Suur kiirus (l / 100 km)

8,2–8,3

7,4

8,0–8,1

8,2–8,5

Soovitatav kütus

48 või kõrgem (tsetaan)

48 või kõrgem (tsetaan)

48 või kõrgem (tsetaan)

48 või kõrgem (tsetaan)

Kütusepaagi maht (liitrit)

80

80

80

80

Kombineeritud kiirus (g/km)

247–250

223–224

241–243

248–256

Väike kiirus (g/km)

296–298

254

278–279

277–279

Keskmine kiirus (g/km)

240–242

211

230

233–237

Suur kiirus (g/km)

215–219

193–194

211–212

215–223

Eriti suur kiirus (g/km)

258–263

244–247

261–264

269–287

Kütusekulu (kohaldatavate õigusaktide järgi)

Süsinikdioksiid, CO₂ (kohaldatavate õigusaktide järgi)

Heitgaas (määrus (EÜ) nr 715/2007, mida on täiendatud määrusega (EL) 2018/1832)
Euroklass

EURO 6 AO

EURO 6 AO

EURO 6 AO

EURO 6 AO

Süsinikoksiid, CO (mg/km)

27

24,7

16

71,9

Lämmastikoksiidid, NOx (mg/km)

31,4

46,8

31,6

56,6

Süsivesinikud, THC ja lämmastikoksiidid, NOx (mg/km)

32,9

49,1

35,2

62,2

Suitsuosakesed (mg/km)

1,1

0,83

0,37

0,6

Müratase möödasõidul (dB(A))

71,0

71

69

72,0

Kütusekulu ja CO₂ heitkogus on mõõdetud seeriatootmise mudelil kontrollitud keskkonnas Euroopa Liidu uue kergsõidukite ülemaailmset ühtlustatud katsemenetlust (WLTP) käsitleva määruse (EL) 2017/1151
ja selle kehtivate muudatuste nõuete kohaselt. Iga sõiduki konfiguratsiooni korral võidakse lõplik kütusekulu ja CO₂ heitkogus arvutada tellitud lisavarustuse põhjal. Sinu sõiduki kütusekulu ja CO₂ heitkogus
võivad nendest mõõdetud tulemustest erineda, sest neile avaldavad mõju nii sõidustiil kui ka teised tegurid (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, rehvirõhk, koorem, kaassõitjate arv jne). Lisateavet uue WLTP
katsemeetodi kohta leiab aadressilt https://www.toyota.ee/world-of-toyota/feel/environment.json.
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TEHNILISED ANDMED
Diisel

Diisel

Diisel

Diisel

MOOTOR

2,8 l D-4D 6 A/T

2,8 l D-4D 6 M/T

2,4 l D-4D 6 A/T

2,4 l D-4D 6 M/T

Mootori kood

1GD-FTV

1GD-FTV

2GD-FTV

2GD-FTV

Silindrite arv

Reas 4

Reas 4

Reas 4

Reas 4

Klapimehhanism

DOHC, 16 klappi

DOHC, 16 klappi

DOHC, 16 klappi

DOHC, 16 klappi

Kütusesüsteem

Otsepritse

Otsepritse

Otsepritse

Otsepritse

Töömaht (cm³)

2755

2755

2393

2393

Silindri läbimõõt × kolvikäik (mm × mm)

92 × 103,6

92 × 103,6

92 × 90

92 × 90

Surveaste

15,6 : 1

15,6 : 1

15,6 : 1

15,6 : 1

Suurim võimsus (DIN hj)

204

204

150

150

Suurim võimsus (kW / p/min)

150/3000

150/3400

110/3400

110/3400

Suurim pöördemoment (Nm / p/min)

500 / 1600–2800

420 / 1400–3400

400 / 1600–2000

400 / 1600–2000

SÕIDUOMADUSED
Tippkiirus (km/h)

175

175

170

170

0–100 km/h (s)

10,7

10,1

12,8

13,2

Ees

Topeltõõtsharkidega
vedrustus

Topeltõõtsharkidega
vedrustus

Topeltõõtsharkidega
vedrustus

Topeltõõtsharkidega
vedrustus

Taga

Lehtvedrudega jäik sild

Lehtvedrudega jäik sild

Lehtvedrudega jäik sild

Lehtvedrudega jäik sild

Ees

Ventileeritud ketaspidurid,
4 silindrit

Ventileeritud
ketaspidurid, 4 silindrit

Ventileeritud
ketaspidurid, 4 silindrit

Ventileeritud ketaspidurid,
4 silindrit

Taga

Trummelpidurid

Trummelpidurid

Trummelpidurid

Trummelpidurid

MASSID JA VEOVÕIME

2,8 l D-4D 6 A/T

2,8 l D-4D 6 M/T

2,4 l D-4D 6 A/T

2,4 l D-4D 6 M/T

Täismass (kg)

3210

3210

3210

3210

Tühimass (kg)

2130–2355

2125–2345

2110–2335

2110–2335

Piduritega haagise suurim lubatud mass (kg)

3500

3500

3500

3500

Piduriteta haagise suurim lubatud mass (kg)

750

750

750

750

VEDRUSTUS

PIDURID

Diisel

Diisel

Diisel

Diisel
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TEHNILISED ANDMED
VÄLISMÕÕTMED

Double Cab

Välispikkus (mm)

5325

Välislaius (mm)

1855/1900

Väliskõrgus (mm)

1815

Esirööbe (mm)

1540

Tagarööbe (mm)

1550

Esiülend (mm)

985

Tagaülend (mm)

1255

Teljevahe (mm)

3085

SISEMÕÕTMED

Double Cab

Salongi pikkus (mm)

1697

Salongi laius (mm)

1480

Salongi kõrgus (mm)

1170

PAKIRUUMI MAHT

Double Cab

Kasti pikkus (mm)

1525

Kasti laius (mm)

1540

Kasti kõrgus (mm)

480

LEGENDAARSED VÕIMED
KÕRGEIM TÖÖTEMPERATUUR +50 °C

45°
SUURIM LUBATUD KÜLGKALLE
30

MADALAIM TÖÖTEMPERATUUR –40 °C

25°
LÄBIVUSSÜGAVUS 700 MM

30°
PEALE- JA MAHASÕIDUNURK

42,1°
SUURIM TÕUSUNURK

TEHNILISED ANDMED

MAASTIKUSÕIT

Double Cab

Vähim kliirens sõidu ajal (mm)

227

Pealesõidunurk (°)

29

Mahasõidunurk (°)

27

Tõusunurk (°)

42,1

Tipunurk kaldpinnal (°)

23

Läbivussügavus (mm)

700

VELJED JA REHVID

DLX+

SR

Active

Legend

Invincible



–

–

–

–

17-tollised valuveljed (265/65R17)

–





–

–

18-tollised valuveljed (265/60R18)

–

–

–



–

18-tollised mustad valuveljed (265/60R18)

–

–

–

–



Maastikurehvid







–

–

Maanteerehvid

–

–

–





1815 mm

17-tollised mustad terasveljed (265/65R17)

1540 mm

1255 mm

1855 mm
 = standardvarustus

3085 mm
5325 mm

985 mm

1550 mm
1855 mm

– = ei ole saadaval
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VARUSTUS
VÄLIMUS

DLX+

SR

Active

Legend

Invincible

Kerevärvi eesmine põrkeraud











Tumehall eesmine allasõidutõke

–

–

–

–



Kroomitud tagumine põrkeraud

–







–

Tumehall tagumine põrkeraud



–

–

–



Tumehall esivõre ümbris



–

–

–



Kroomitud esivõre ümbris

–







–

Mustad elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid



–

–

–

–

Tumehallid elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega
küljepeeglid

–

–

–

–



Kroomitud elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega
küljepeeglid

–







–

Sisseehitatud suunatuledega küljepeeglid











Mustad uksekäepidemed



–

–

–

–

Tumehallid uksekäepidemed

–

–

–

–



Kroomitud uksekäepidemed

–







–

Kroomitud ukseliist

–







–

Must ukseliist



–

–

–



Porikaitsmed ees ja taga











Salongi ja kasti vaheline turvaraam



–

–

–

–

Lamineeritud esiklaas toonitud ülaribaga

–









Toonklaas

–









Elektrilised esiaknad











Tagumised elektriaknad











Halogeenesituled koos päevatuledega







–

–

LED-esituled koos LED-päevatuledega

–

–

–





Automaatselt reguleeritava kõrgusega esituled

–

–

–





Eesmised udutuled (LED-tüüpi)

–









Esitulede pesurid

–







–

Mustad külgmised astmelauad

–

–
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VARUSTUS

MUGAVUS

DLX+

SR

Active

Legend

Invincible

Tahavaatekaamera

–









Parkimisandurid ees ja taga

–

–

–





Kiirushoidik

–



–

–

–

Kohanduv kiirushoidik

–

–







Manuaalne kliimaseade



–

–

–

–

Automaatne kliimaseade

–









Õietolmu õhufilter











Esiklaasipuhasti jääsulataja













–

–

–

–

12 V pistikupesa, 1 tk
12 V pistikupesa, 2 tk

–









Käsitsi reguleeritav tahavaatepeegel











Hämaraandur koos Follow Me Home’i saatevalgustusega











Uretaankattega rool



–

–

–

–

Nahkkattega rool ja käigukanginupp

–









Käsitsi kallutatav teleskooproolisammas











Valgustusega uksed

–

–

–

–



Puldiga ukselukustus liigendvõtmega







–

–

Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem

–

–

–





Terasveljega varuratas







–

–

Valuveljega varuratas

–

–

–





Seiskamis- ja käivitussüsteem (Start & Stop)











Ökosõidu näidik











PTC ja Viscousi lisakütteelemendid











Tekstiilist põrandamatid

–











–

–

–

–

Kummist põrandamatid

 = standardvarustus

 = lisavarustus

– = ei ole saadaval
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VARUSTUS
HELI- JA TEABESÜSTEEM

DLX+

SR

Active

Legend

Invincible

CD-raadio koos MP3-failide esitusvõimalusega



–

–

–

–

Multimeediasüsteem Toyota Touch® 2 (8-tollise ekraaniga)

–









Toyota Touch® 2 & Go navigatsioonisüsteem

–

–

–





–










Nutitelefoni ühilduvus (Apple CarPlay

TM

/ Android Auto )
TM

JBL-i üheksa kõlariga esmaklassiline helisüsteem

–

–

–

–

4 kõlarit



–

–

–

–

6 kõlarit

–







–

Bluetooth®-i vabakäesüsteem











4,2-tolline värviline TFT-universaalnäidik











Helisüsteemi ja telefoni juhtnupud roolil











DLX+

SR

Active

Legend

Invincible

Juhiistme kõrguse käsitsi reguleerimine

–







–

Juhiistme kõrguse elektriline reguleerimine

–

–

–

–



Elektriliselt ette- ja tahapoole liigutatav juhiiste

–

–

–

–



Elektriliselt reguleeritav juhiistme seljatugi

–

–

–

–



Soojendusega esiistmed











Ülestõstetav tagaiste



–

–

–

–

60 : 40 jaotusega kokkuklapitavad ja ülestõstetavad tagaistmed

–









ISOFIXi istmekinnitid











Mustad kangast istmekatted









–

Mustast nahast istmed

–







–

Mustast nahast hallide elementidega istmed

–







–

Perforeeritud mustad nahast istmekatted

–

–

–

–



ISTMED

 = standardvarustus
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 = lisavarustus

– = ei ole saadaval

VARUSTUS

OHUTUS JA TURVALISUS

DLX+

SR

Active

Legend

Invincible

Immobilisaator











Seitse SRS-turvapatja: juhi ja kõrvalistuja turvapadi, põlveturvapadi,
eesmine külgturvapadi ja turvakardin (CSA)











Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS)











Sõiduki stabiilsuskontroll (VSC), nõlvaltstardiabi (HAC), haagise
õõtsumiskontrolli süsteem (TSC)











Veojõukontroll (A-TRC)











Nõlvalt laskumise abi (DAC)

–









Kõrvalistuja turvapadja automaatse väljalülitamise võimalus











Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS) koos jalakäijate ja jalgratturite
tuvastamise funktsiooniga

–

–







Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem

–

–







Liiklusmärkide jälgimise süsteem

–

–







DLX+

SR

Active

Legend

Invincible

–

–

Ohutuspakett Toyota Safety Sense

VEDRUSTUS JA NELIKVEO TEHNOLOOGIA
Tugevdatud vedrustus “Heavy Duty”





–

Rataste pöördenurga näidik











Sujuva sõidu abi “Pitch and Bounce Control”











Nelikveolüliti











Piiratud libisemisega diferentsiaal (LSD)

–









Tagumine diferentsiaalilukk











Automaatselt vabanev esidiferentsiaal (ADD)











Äärikuga veokonks
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SÄÄSTLIKKUS
JA VÄIKESED
HEITKOGUSED

Soovime Toyotas teha keskkonnamõju
nullimisest veelgi enamat ja muuta
maailma paremaks, kui see enne oli. Selle
saavutamiseks oleme endale seadnud
kuus väljakutset, mis tuleb 2050. aastaks
läbida. Igaühel neist on omad raskused,
aga meie eesmärk on avaldada positiivset
ja säästlikku mõju ühiskonnale ja
loodusele tervikuna.

Lisateavet Toyota keskkonnaväljakutse kohta saab
veebilehelt
https://www.toyota.ee/world-of-toyota/feel/
environment/environmental-challenge-2050.json
või kohalikust Toyota müügiesindusest.
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KESKKOND

1. VÄLJAKUTSE

2. VÄLJAKUTSE

3. VÄLJAKUTSE

Soovime 2050. aastaks vähendada sõidukite CO₂
heitkogust 2010. aasta tasemega võrreldes 90%.
Selle saavutamiseks aitame välja töötada uusi
väikese süsinikuheitega või nullheitega sõidukeid
ja teeme kõik endast oleneva,
et suurendada nende kasutuselevõttu.

Töötame keskkonnahoidlikumate mudelite
väljatöötamise nimel ning seejärel analüüsime
ja täiustame neid, et tagada võimalikult väike
keskkonnamõju kogu sõiduki olelustsükli jooksul*.

Tehaste süsinikuheite vähendamiseks
keskendume kasutatava tehnoloogia
täiustamisele ja alternatiivsetele energiaallikatele
üleminekule. Meie eesmärk on muuta rajatised
energiatõhusamaks ja võtta kasutusele taastuvad
energiaallikad, näiteks päikese- ja
tuuleenergia ning vähese süsinikuheitega
vesinikuenergia.

4. VÄLJAKUTSE

5. VÄLJAKUTSE

6. VÄLJAKUTSE

Oleme materjalide ringlussevõtu kallal töötanud
40 aastat, mille tulemusena on 95% igast Toyota
Hiluxist korduskasutatav. Lisaks pakume uusi ja
uuenduslikke viise sõiduki tagastamiseks,
kui see jõuab viimaks oma teekonna lõppu.

Loodusega koos eksisteerimise kaitsmiseks ja
parandamiseks korraldame metsauuendust ja
puude istutamist, rohelisi linnaplaane ja muid
keskkonnaprojekte nii meie tegevuskohtades
kui ka mujal maailmas. Meie eesmärk on jõuda
ühiskonnani, kus inimesed elavad harmooniliselt
koos loodusega.

UUTE SÕIDUKITE CO₂ NULLHEIDE

VEEKULU VÄHENDAMINE JA OPTIMEERIMINE
Veekasutuse vähendamiseks oleme hakanud
tehastes koguma vihmavett.
Samuti oleme välja töötanud puhastusmeetodid,
tänu millele saab kasutatavat vett uuesti kasutada
või ohutult kohalikku veevõrku tagastada.

OLELUSTSÜKLI CO₂ NULLHEIDE

RINGLUSSEVÕTUL PÕHINEVA ÜHISKONNA JA
SÜSTEEMIDE RAJAMINE

TEHASTE CO₂ NULLHEIDE

LOODUSEGA KOOSKÕLAS TOIMIVA
TULEVIKUÜHISKONNA RAJAMINE

*M
 eie sõiduautodes kasutatava Toyota LCA-meetodi on üle vaadanud ja kinnitanud TÜV Rheinland
ning see vastab standarditele ISO 14040 ja 14044.
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TÄIELIK
MEELERAHU
TOYOTAGA
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MEELERAHU

KVALITEETNE
TEENINDUS

KÕIKEHÕLMAV
GARANTII

VÄIKESED
HOOLDUSKULUD

TÄIENDAV
OHUTUS

Kõik Toyota sõidukid on projekteeritud ja toodetud
nii, et hoolduskulud oleks võimalikult väikesed.

Toyota põhjalik ohutussüsteem peab vastu
kindlustusvaldkonna karmile viieminutilise
rünnaku katsele.

ORIGINAALVARUOSAD

TOYOTA
EUROCARE

Toyota vajab vähemalt iga kahe aasta või 30 000 km
tagant (olenevalt sellest, kumb täitub enne) seisundi
ja ohutuse kontrolli. Vahekontroll on vajalik igal
aastal või 15 000 km tagant.

Toyota kvaliteedi kohaselt kasutatakse sõidukites
ainult heakskiidetud originaalvaruosi.

Igal uuel Toyotal on 3-aastane /
100 000 km garantii*, mis katab
kõik tootmisvigade põhjustatud defektid § .

ORIGINAALTARVIKUD

Toyota tarvikud on välja töötatud ja
toodetud sama suure hoole, kvaliteedi ja
üksikasjalikkusega nagu Toyota sõidukidki.
Kõigil tarvikutel on 3-aastane garantii, kui
need ostetakse koos sõidukiga § .

Naudi meelerahu, sõites 40-s Euroopa riigis
kolm aastat täiendava Toyota Eurocare’i
maanteeabiga.

Lisateavet leiad veebilehelt https://www.toyota.ee/service-and-accessories/genuine-accessories/accessories
* Lisateavet garantii kohta saab müügiesindusest.

§

Transport lähimasse Toyota volitatud hooldustöökotta on alati kaetud. Lisaks kaitseb 3-aastane / piiramatu läbisõidu värvigarantii

tootmisvigade põhjustatud defektide ja pinnarooste eest. Igal uuel Toyotal on 12-aastane roostevastane garantii (ei kehti tarbesõidukite puhul) materjali- või tootmisvigade põhjustatud
kerepaneelide perforatsiooni eest.
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TOYOTA
PROFESSIONAL
SINU ÄRIPARTNER
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TOYOTA PROFESSIONAL

Toyota teab, et äri ei ole kunagi lihtsalt äri,
mistõttu oleme loonud valiku tarbesõidukeid,
mida võid usaldada. Vali meie uus kompaktne
PROACE CITY, PROACE või populaarne Hilux
ning usalda oma äri kindlatesse kätesse. Meie
Toyota Professionali pühendunud edasimüüjad
on valmis, et aidata su äril toimida. Põhjaliku
väljaõppe saanud mehaanikute ja just sulle
loodud laia teenusevalikuga pakub Toyota
Professional toetust, mida vajad täieliku
meelerahu saavutamiseks.

EXPRESS SERVICE
Kuna aeg on raha, siis garanteerime täieliku korralise
teeninduse ja hoolduse kuni 60 minutiga ning seda tänu
sellele, et sinu auto kallal töötab korraga kaks mehaanikut.

VIIEAASTANE GARANTII
Et säästa sind ootamatutest remondikuludest,
anname täieliku meelerahu tagamiseks sinu
Hiluxile 5-aastase või 150 000 km garantii.

MAANTEEABI
Kindlustunde tagab teadmine, et sa ei ole kunagi üksi:
meie maanteeabi hõlmab mobiilseid remonditöökodasid
ja sõiduki parandamist, et pääseksid vajaduse korral
võimalikult kiiresti taas liikvele.
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Dakari ralli on maailma kõige äärmuslikum kestvusralli. See on tõeline proovikivi
paremate autode väljatöötamiseks ja just seetõttu on Toyota viimased 40 aastat
seal võistelnud. Kvaliteet, vastupidavus ja usaldusväärsus viiakse viimse piirini.
Maastik on ekstreemne, kiirused uskumatud. Neis tingimustes on kõige tähtsam
usaldus. Dakari ralli meeskonnaga liitus 2020. aastal ka üks spordiajaloo parimaid
vormel 1 sõitjaid – kahekordne vormel 1 maailmameister Fernando Alonso. Alonso
võistles koos Nasser Al-Attiyahiga, kes tõestas legendaarse Hiluxi uskumatut
tugevust ja kiirust, võites Dakari ralli 2019. aastal.
Lisateave: https://www.toyota.ee/world-of-toyota/toyotagazooracing/tgrdakar.json

DAKARI RALLI ON
TÕELINE PROOVIKIVI
PAREMATE AUTODE
VÄLJATÖÖTAMISEKS

DAKARI RALLI

MIKS OSALEDA
KÕIGE RASKEMAL
VÕISTLUSEL?
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HILUX - VALMIS LIIGUTAMA MÄGESID

Et elamus kestaks,
skaneeri see
ruutkood.

TOYOTA.EE

Meile teadaolevalt on kogu selles brošüüris sisalduv teave trükkiandmise hetkel õige. Brošüüris kirjeldatud tehniliste andmete ja varustuse üksikasjad olenevad kohalikest
tingimustest ja nõuetest ning võivad seetõttu erineda sinu piirkonnas müüdavate mudelite kirjeldusest. Tehniliste andmete ja varustuse üksikasjade kohta saad teavet kohalikust
müügiesindusest. • Sõiduki kerevärvid võivad brošüüris trükitud fotodel kujutatust mõnevõrra erineda. • Brošüüris oleva ruutkoodi loetavus võib olenevalt kasutatavast skannerist
erineda. Toyota ei vastuta selle eest, kui sul ei õnnestu mõnda ruutkoodi lugeda. • Toyota Motor Europe jätab endale õiguse muuta etteteatamiseta tehniliste andmete ja varustuse
üksikasju. • © 2020 Toyota Motor Europe NV/SA (TME). Väljaande ühtegi osa ei tohi Toyota Motor Europe’i eelneva kirjaliku loata ühelgi viisil taasesitada.
11/20/HILUX/EST/2020 YAMB227

