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מנוע ותיבת הילוכים
4 ציל׳ טורי עם תזמון משתנהצילינדרים
2ZR-FXEסוג מנוע

1798נפח מנוע בנזין
DOHC  VVT-i  16שסתומים

72הספק קילווואט בנזין
98/5200הספק מרבי מנוע בנזין )כ"ס/סל"ד(

 14.2/3600-3600מומנט מרבי מנוע בנזין )קג"מ/סל"ד(
 13:1יחס דחיסה

53הספר קילווואט חשמל
72הספק מרבי מנוע חשמל )כ"ס/סל"ד(

16.3מומנט מרבי מנוע חשמל )קג"מ/סל"ד(
90הספק קילווואט משולב

122הספק כ"ס משולב
 אוטומטית רציפהתיבת הילוכים

170 קמ"שמהירות מירבית 
11 שניותזינוק מ 0 ל 100

FlameActiveExecutive

צריכת דלק
3.2 / 4.2נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ )עירוני/בינעירוני(

95 אוקטןסוג דלק )בנזין(

FlameActiveExecutive

בטיחות
TOYOTA SAFETY SENSE - חבילת מערכות בטיחות

 מערכת קדם התנגשות בהולכי רגל / כלי רכב 
)PCS( הכוללת התראה ובלימה אוטונומית

•••

)LDA( מערכת התראה ותיקון סטיה מנתיב•••
)RSA( מערכת זיהוי תמרורי דרך•••

)AHB( מערכת אור גבוה אוטומטי•••
)ACC( בקרת שיוט אדפטיבית•••

•••מערכת הגבלת מהירות
)BSM( זיהוי רכבים בשטח מת•

)RCTA( מערכת התראה מפני תנועה חוצה מאחור•
)ABS( מערכת למניעת נעילת הגלגלים במהלך בלימה 

)EBD( ומערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרונית
•••

•••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 TPWS - בקרת לחץ אוויר בגלגלים עם אפשרות איפוס
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ממדים קיבולת ומשקלים
1,420משקל עצמי )ק"ג(
1,860משקל כולל )ק"ג(

725כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק״ג(
377נפח תא מטען )ליטר(

5מושבים
5דלתות

4,3904,3604,390אורך כללי )מ"מ(
1,795רוחב כללי )מ"מ(
1,555גובה כללי )מ"מ(

2,640בסיס גלגלים )מ"מ(
1,540 /1,560מפסק גלגלים קדמי / אחורי )מ"מ(

10.4קוטר סיבוב בין מדרכות )מטר(
5.2רדיוס סיבוב מזערי )מ'(

148מרווח גחון )מ"מ(
43נפח מיכל דלק )ליטר(
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עיצוב ואביזרים חיצוניים
•••אנטנת סנפיר

•סארט קי - כניסה והתנעה ללא מפתח
••פתיחת ונעילת דלתות בשלט רחוק

מתקפלות חשמלי••מראות צד מתכווננות חשמלי עם פנסי איתות ומפשיר אדים
•••ספויילר אחורי

•••2 מפתחות שלט ממותגים

•••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

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

•••

•••אפשרות ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע ליד הנהג
•••נקודות עיגון למושבי ילדים ISOFIX במושבים האחוריים

•••נעילת בטיחות לילדים בדלתות האחוריות
•••אימבולייזר מקורי

 מושבים קדמיים בעלי מבנה WIL אקטיבי
להפחתת פגיעות צוואר הנובעות מתופעת "צליפת שוט"

•••

FlameActiveExecutive



טרגט מוטורס - יבוא מקבילטרגט מוטורס - יבוא מקביל

FlameActiveExecutive

מערכות שמע ומידע
TOYOTA TOUCH 2 :מערכת מולטימדיה•••

•••מסך מגע צבעוני "8
•••6 רמקולים

iPod לחיבור נגני מוסיקה עם ממשק: AUX-ו USB חיבורי•••
CD כונן•

•••מערכת Bluetooth ™מובנית 
)DAB( מערכת רדיו דיגיטלית•••

FlameActiveExecutive

מושבים
•••ריפודי בד מהודרים

עם כיסים אחוריים•מושבים קדמיים בעיצוב ספורטיבי
•••מושבים קדמיים מתכוונים לגובה

•מושב הנהג מתכוונן חשמלי
•מושב הנוסע מלפנים מתכוונן לגובה

•חימום במושבים הקדמיים
•••משענות מושב אחורי מתקפלות ומתפצלות )40/60( למצב שטוח

FlameActiveExecutive

עיצוב ואביזרים פנימיים
••סכי שמש עם מראות איפור מוארות

••ידיות דלת פנימיות בגימור כרום
••דיפון דלתות בגימור כרום

•••מצלמת רוורס משולבת במערכת מולטימדיה
•••חיישן תאורה

••חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים
•חיישני חניה מלפנים ומאחור

•מערכת בלימת חירום אוטומטית בחניה
•••רצועת עיטור מכסף בלוח המחוונים

 אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע,
דיבורית Bluetooth, צג נתוני נסיעה ומערכות הבטיחות

•••

•הגה מצופה עור
•מחזיקי כוסות מלפנים עם תאורת אוירה )אמביינט( כחולה

•••מחזיקי כוסות מלפנים
••מחזיקי כוסות מאחור

•••בלם יד חשמלי אוטמטי
•••בקרת אקלים אוטומטית מפוצלת לנהג ולנוסע

•••פתחי אוורור עם גימור בגוון סאטן
•••התנעה בכפתור
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תאורה
LED )DRL(  תאורת יום•••

LEDהלוגןהלוגןפנסי חזית עם פילוס חשמלי
••פנסי ערפל

LED מלא••תאורת בלם משולב LED
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גלגלים
•••מתלים קדמיים מקפרסון

•••מתלים אחוריים עצמות עצה כפולות
•••בלמים קדמיים דיסק מאוורר

•••בלמים אחוריים דיסק
215/60R17215/60R17225/50R18מידת צמיג

••חישוקי סגסוגת קלה "17
•חישוקי סגסוגת קלה "18 עם גימור שחור מבריק

••ערכת תיקון תקר

•••הגה כוח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק
••מראה פנימית מתכהה אוטומטית בעת סינוור

•••4 חלונות חשמל עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת
•••תאורת קריאה מלפנים

•••תאורת פנים
•••תאורה בתא מטען
•••סט שטיחים מקורי

•••ידיות אחיזה מלפנים
•••שקע 12v בקונסולה מרכזית

 צג נתונים HD צבעוני ""4.2 משולב בלוח המחוונים הכולל:
נתוני דרך, שליטה על הרדיו, כוונון מערכות הבטיחות

•••

•••מידע על יעילות צריכת הדלק בלוח החוונים
•••תצוגת המערכת ההיברידית בלוח המחוונים

•••קונסולה קדמית בגימור שחור לכה
•••תאי אחסון בדלתות
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רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

רמת אבזור בטיחותידגם

C-HR EXECUTIVE8 דרגה

C-HR FLAME7 דרגה

C-HR ACTIVE6 דרגה

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מדגם

דרגה 4.22בינעירוני3.2עירוניכל הדגמים

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

* נתוני צריכת הדלק הינם כפי שהתקבלו מהיצרן
* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

C-HR FLAMEC-HR ACTIVEC-HR EXECUTIVE

מחירוןמחירוןמחירון
₪ 141,900₪ 143,900₪ 159,900

ייתכנו שינויים קלים במפרט בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור.         מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב.               התמונות להמחשה בלבד.
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