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מנוע ותיבת הילוכים
מנוע היברידי בנפח 2500 סמ"ק 4 צילינדרים 16 שסתומים הזרקה כפולה VVT-iסוג מנוע

176/5700הספק מנוע בנזין )כ"ס/סל"ד(
22.5/3600-5200מומנט מנוע בנזין )קג"מ/סל"ד(

14.0:1יחס דחיסה
•מנוע חשמל

118הספק מנוע חשמל )כ"ס(
20.6מומנט מנוע חשמל )קג"מ(

).650V )max sys.(מתח
)ECVT( העברה אלקטרונית רציפה•••

215הספק כ"ס משולב

LIMITEDXSEXLE

צריכת דלק
5.55.55.3/5.5/5.5עירוני/בינעירוני /משולב

LIMITEDXSEXLE

בטיחות
 10 כריות אוויר:

 2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע מלפנים
 2 כריות אוויר לברכיים של הנהג והנוסע מלפנים

 2 כריות אוויר בצדדי המשענת של הנהג והנוסע מלפנים
 2 כריות אוויר בצדדי המשענת של המושב האחורי

2 כריות אוויר וילון צדדית אוטומטית ליושבים מלפנים ומאחור

•••

•••מושבית קדמיים בצורת WIL להפחתת פגיעה ב"צליפת שוט"
•••חגורות 3 נקודות אחיזה לכל מושב, עם מצב ריסון

)LATCH( עוגני בטיחות לילדים במושב האחורי ובצדדים•••
•••מנגנון נעילת בטיחות לילדית בדלתות האחוריות ובקרת נעילת חלונות

•••הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות
•••שלדה סופגת אנרגיה בעת התנגשות מלפנים ותאחור

•••קורות הגנה בצדדי הרכב 
)TPMS( מערכת חיישן לחץ אויר בצמיגים•••

•••ניתוק החשמל בעת התנגשות
TOYOTA SAFETY SENSE מערכת בטיחות אוטונומית

)PCS w/PD( מערכת טרום התנגשות בכלי רכב ובהולכי רגל 
)LDA w/SA( מערכת התראה ותיקון סטיה מנתיב 

)ABS( מערכת אור גבוה אוטומטי 
)DRCC(מערכת בקרת שיוט אדפדיבית דינמית

•••

)RCTA( וזיהוי תנועה חוצה מאחור )BSM( מערכת זיהוי רכב בשטח מת•••
Packageמערכת חיישני חניה מלפנים ומאחור ובלימה אוטומטית בתנועה חוצה מאחור

)HAC( מערכת עזר לזינוק בעליה•••
)TRAC( מערכת בקרת משיכה•••

)VCS( מערכת בקרת יציבות משופרת•••
)ABS( מערכת נגד נעילת גלגלים בעת בלימה•••
)EBD( מערכת חלוקת כוח בלמים אלקטרונית•••

)BA( מערכת עזרה בבלימה•••
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ממדים קיבולת ומשקלים
1435גובה כללי )מ"מ(
1849רוחב כללי )מ"מ(
4976אורך כללי )מ"מ(

2870בסיס גלגלים )מ"מ(
135מרווח גחון )מ"מ(

1582/16151582/16151600/1582מפשק גלגלים קדמי/אחורי )מ"מ(
168516651650משקל עצמי )ק"ג(
455.6נפח תא מטען )ל'(

50קיבולת מיכל דלק )ל'(
5מושבים

11.811.811.4קוטר סיבוב מזערי )מ'(

LIMITEDXSEXLE

עיצוב ואביזרים חיצוניים
••מסגרת כרום סביב גריל אפור כהה
•גריל רשת שחור מבריק ספורטיבי

••• גריל קדמי אקטיבי עם תריסים פעילים לשיפור האוירדינמיות
•מסגרת לחלון בצבע שחור מבריק

•••מראות צד מחוממות כולל פנסי איתות וסימון התראה מפני רכב בשטח מת
•מראות צד עם זכרונות כוונון הנהג

••מראות צד בצבע הרכב
•מראות צד בצבע שחור מבריק

•••פתחי אוורור קדמיים איורודינמיים
•••חלון גג חשמלי

•••וישרים עם הפעלה לסירוגין
•••שמשה קדמית וחלונות קדמיים אקוסטים לבידוד רעשים

)HSEA( זכוכית מסננת קרינה סולארית•••
•ספוילר אחורי שחור מבריק

•••אגזוז נסתר

)SST( מערכת בלימה חכמה•••
•••אימבולייזר מקורי

LIMITEDXSEXLE

LIMITEDXSEXLE

מערכות שמע ומידע
 מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע ""9, שקע AUX להזרמת מוזיקה באמצעות כבל,

 3 שקעי USB להזרמת מוזיקה וטעינה ושליטה במערכת ®iPod, מערכת זיהוי קולי באנגלית,
מערכת Bluetooth® מקורית, מערכת Apple CarPlay® לממשק מלא לאייפון. 

•••

••8 רמקולים
• 14 רמקולים ® JBL כולל סאבוופר ומגבר 1200 וואט.

•••משטח טעינה אלחוטי לסמארטפון
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מושבים
מושבים עם ריפוד ®SofTex, מושבית קדמיים מתכווננים 8 כיוונים ותמיכה 

••דו כיוונית לגב תחתון במושב הנהג

•מושבים עם ריפוד ®SofTex, מחוררים.
מושבים מעור פרימיום, מושבים קדמיים מתכווננים 8 כיוונים ותמיכה 4 כיוונים לגב 

• התחתון, ופונקציית זכרון בכסא הנהג.

מושב אחורי מתקפל 60/40 עם 2 משענות ראש מתכווננות ומשענת יד עם 
מחזיקי כוסות

•••

LIMITEDXSEXLE

עיצוב ואביזרים פנימיים
•••חימום במושבים הקדמיים

•חימום במושבים האחוריים
• קירור במושבים הקדמיים

)DRCC( בקרת שיוט אדפטיבית•••
•••הגה מעור מתכוונן טלסקופי עם כפתורי שליטה בצג מידע ובמערכת מולטימדיה 

•הגה מעור פרימיום עם ידיות שליטה בתיבת ההילוכים
•הגה מעור פרימיום מחומם עם פונקציית זכרון

•••4 מצבי נהיגה )נורמל, ספורט, חסכון, חשמל(
תצוגה עילית על השמשה הקדמית "10 צבעונית עם בהירות מתכוונן 

 והתאמה אישית, מד מהירות, 
מצפן, מולטימדיה, טלפון, טמפרטורת חוץ, ותצוגת המערכת ההיברידית. 

)HUD(

•

Packageמצלמה היקפית '360 
•גימור פנים הרכב בסגנון הידרוגרפי

•גימור פנים הרכב מאלומיניום
•גימור פנים הרכב מעץ

•דוושות הגז והבלם מאלומיניום
תאורת אווירה )אמיינט( במחזיקי כוסות בצדדי הקונסולה המרכזית ובידיות 

•של הדלתות

מפתח חכם )סמארט קי( כניסה ונעילה ללא מפתח והתנעה בכפתור, 
והפעלת כניסה מוארת

•••

•••4 חלונות חשמל אוטומטיים עם הגנה מפני חסימה
•••מפשיר אדים בחלון האחורי עם טיימר

•••נעילת דלתות חשמלית עם פתיחה אוטומטית עם הגנה מפני נעילה
•מראה אחורית עם עמעום אוטומטי

מראה אחורית עם עמעום אוטומטי ללא מסגרת ועם שלט רחוק אונברסלי 
לפתיחת חניון

••

•••קונסולה בתקרה עם תאורת מפה
•••קונסולה מרכזית לאחסון עם משענת יד

•••מצלמת רוורס עם קווי הנחיה דינמיים
מסך "7 משולב בלוח במחוונים עם אינפורמציה ניתנת להתאמה אישית, מד 

מהירות, טמטרטורת חוץ, מידע על צריכת הדלק נוכחית / ממוצעת, מידע 
על פרטי הנסיעה ומהירות ממוצעת, מרחק הנותר לתדלוק,תצוגת האנרגיה 

ההיברדית, מד לחץ בצמיגים, והודעות תחזוקה מתוכננת ואזהרות.

•••

LIMITEDXSEXLE
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תאורה
•••פנסי חזית LED כולל תאורת יום )DRL( עם הפעלה / כיבוי אוטומטי

••פנסי חזית מעושנים עם כרום
LED פנסי חזית עם תאורת איתות דינמית•

LED פנסים אחוריים•••
LED פנסים אחוריים עם תאורת איתות דינמית•

LIMITEDXSEXLE

גלגלים
P215/55R17 גלגלי סגסוגת קלה "17 בצבע כסף עם צמיגי•

P235/45R18 גלגלי סגסוגת קלה "18 בצבע כרום עם צמיגי•
P235/45R18 גלגלי סגסוגת קלה "18 בצבע אפור כהה עם צמיגי •

•••צמיגים רב עונתיים
•••גלגל חלופי זמני

מתלים קדמיים: מקפרסון עם מוט מייצב, מתלים אחוריים: רב קישורי עם 
מוט מייצב.

••

 מתלים קדמיים: מקפרסון עם מוט מייצב, מתלים אחוריים: רב קישורי עם בולמי 
זעזועים מכוונים, מוט מייצב וקפיצים.

•

בלימת כוח חשמלי, דיסק קדמי מאוורר, דיסק אחורי, עם מערכת בלימה 
 הידרואלית

אלקטרונית )ECB( וטעינת הסוללה ההיברידית מהבלמים, וחבילת מערכות 
SSS בטיחות

•••

 )ACA( מערכת סיוע בבלימה בפניה•••

 12V שקע כוח•••
•••4 שקעי USB לטעינה

•••סוכך שמש כפול עם מראות איפור ותאורה
•••4 מחזיקי כוסות, 2 מלפנים ו2 מאחור, ומקום אחסון לבקבוק בכל דלת

•••בלם יד חשמלי אוטומטי ומערכת אחזקת הבלם בעת עצירה
•••בקרת אקלים אוטומטית מפוצלת עם חיישן לחות ופתחי אוורור למושב האחורי

)EPS( הגה כוח חשמלי•••
•••מנגנון עצור וסע

LIMITEDXSEXLE

רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

רמת אבזור בטיחותידגם

דרגה 8טויוטה אבלון

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

דרגה 5.53משולב5.5בינעירוני5.3עירוניטויוטה אבלון

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

XLE אבלון לימטדאבלון

מחירוןמחירון
₪ 299,900₪ 359,900

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