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ממדים קיבולת ומשקלים
495049504950אורך )מ"מ(
193019301930רוחב )מ"מ(
173017301730גובה )מ"מ(

LE AWDXLE AWDLimited AWD

מנוע ותיבת הילוכים
)VVT-i( עם תזמון שסתומים משתנה חכם V6 ,מנוע בנזין 3.5 ליטר•

295295295הספק מנוע )כ"ס(
)EPB( בלם חניה חשמלי•••

•••תיבת הילוכים אוטומטית 8 הילוכים

LE AWDXLE AWDLimited AWD

צריכת דלק
10.3/8.6/11.7צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ - עירוני/בין-עירוני/משולב

LE AWDXLE AWDLimited AWD

בטיחות
••• נעילת בטיחות לילדים בדלתות האחוריות

)RCTA( עם התרעת תנועה חוצה מאחור )BSM( ניטור שטחים מתים •••
נקודות עיגון מתכווננות לחגורות הכתף של הנהג והנוסע הקדמי וקדם

••• מותחני חגורות בטיחות לנהג ולנוסע הקדמי

••• )2( כריות אוויר צדיות למושבי הנהג והנוסע הקדמי
)RSCA( כריות אוויר מסוג וילון בעלות חישה לכל שורות המושבים )2( •••

)SRS( כריות אוויר מתקדמות לנהג ולנוסע הקדמי )2( •••
••• )1( כרית אוויר לברכי הנהג

••• )1( כרית אוויר לכרית מושב הנוסע הקדמי
••• 2 נקודות ISOFIX לעיגון מושבי בטיחות לילדים )בשורת המושבים השנייה(

 3 תושבות עיגון עליונות לעיגון מושבי ריסון לילדים )בשורת המושבים
השנייה ואחת בשורת המושבים השלישית(

 •••

••• מצלמת רוורס
)ICS( חיישני נסיעה לאחור עם בלימה בעת זיהוי תנועה חוצה מאחור•

)PPMS( מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים עם מיקום אוטומטי •••
)LTA( מערכת שמירה על מרכז הנתיב •••

)LDAS( מערכת התרעה ותיקון סטייה מהנתיב עם זיהוי שולי הדרך •••
)AHB( מערכת אור גבוה אוטומטי •••

)PCS( מערכת קדם התנגשות עם זיהוי הולכי רגל ורוכבי אופניים •••
)DRCC( בקרת שיוט אדפטיבית •••

Toyota Safety Sense 2.0 טכנולוגיית •••
מערכת בטיחות :Star כוללת טכנולוגיית עצירה חכמה )SST(, בקרת יציבות

)VSC(, מערכת מניעת נעילת גלגלים בעת בלימה ,)ABS( מערכת בקרת 
)BA( עזר בלימה ,)EBD( חלוקת בלימה אלקטרונית ,)TRAC( משיכה

 •••

• אימובילייזר מקורי
••מ.א. עם אימובילייזר מקורי
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LE AWDXLE AWDLimited AWD

מערכות שמע ומידע
Apple CarPlay-תמיכה ב•••
Android Auto-תמיכה ב•••
Siri Eyes Free-תמיכה ב•••

••6 רמקולים
•••מסך מגע בגודל 8 אינץ'

•••4 שקעי USB לטעינה
מערכת Safety Connect – כוללת דיווח אוטומטי על התנגשות לחצן 

להתקשרות עם שירותי החירום
•••

Driver Easy Speak מערכת•
•מערכת שמע של JBL Audio Clari-Fi עם 11 רמקולים

285028502850בסיס גלגלים )מ"מ(
87/87/8מספר נוסעים

203203203מרווח גחון )מ"מ(
104610461046מרווח ראש במושבים הקדמיים )מ"מ(

100110011001מרווח ראש בשורת המושבים השנייה )מ"מ(
918918918מרווח ראש בשורת המושבים השלישית )מ"מ(

106610661066מרווח רגליים במושבים הקדמיים )מ"מ(
104210421042מרווח רגליים בשורת המושבים השנייה )מ"מ(
702702702מרווח ראש בשורת המושבים השלישית )מ"מ(

149814981498מרווח כתפיים במושבים הקדמיים )מ"מ(
149014901490מרווח כתפיים בשורת המושבים השנייה )מ"מ(

139713971397מרווח כתפיים בשורת המושבים השלישית )מ"מ(
226822682268כושר גרירה )ק"ג(
603603603משקל מותר )ק"ג(

454454454נפח תא מטען )ליטרים(
115011501150נפח תא מטען מקסימלי מאחורי שורת המושבים השנייה )ליטרים(

201019751950משקל עצמי )ק"ג(
269026902690משקל כולל )ק"ג(

686868נפח מכל דלק )ליטרים(
5.75.75.7רדיוס פנייה )מטרים(
181818זווית גישה )מעלות(

232323זווית נטישה )מעלות(

LE AWDXLE AWDLimited AWD

LE AWDXLE AWDLimited AWD

מושבים
•מושב נוסע קדמי עם 4 אפשרויות לכוונון ידני

•••מושב נהג עם 8 אפשרויות לכוונון חשמלי
•••מושבים אחוריים: משענות בשורה שלישית מתקפלות קיפול מלא, 60/40

•ריפודי בד מהודר
•••מושבים מרכזיים: ספסל מושבים, הטיה לאחור, ניתנים לקיפול

•••תזכורת לנוסעים בשורת המושבים השלישית
•••מושבים קדמיים מחוממים
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LE AWDXLE AWDLimited AWD

עיצוב ואביזרים פנימיים
•••שמשות מוכהות בחלונות אחוריים לפרטיות מרבית

•••חלונות חשמליים עם פתיחה/סגירה בלחיצה אחת של כל החלונות
•••גלגל הגה בעל 3 חישורים

•••מתגי שליטה מההגה על מערכת השמע
•••מתגי שליטה מההגה להצגת נתוני הנסיעה

•••גלגל הגה טלסקופי הניתן לכוונון מרחק וזווית
•גלגל הגה וידית הילוכים בציפוי Softex )דמוי עור(

•גלגל הגה מחומם בציפוי עור
•••תאורת כניסה עם השהיית כיבוי

•תאורת אווירה מסוג LED )אמביינט(
•••סט שטיחים מקורי

•••סינון אוויר בתא הנוסעים
•בקרת אקלים דו אזורית, אוטומטית

••בקרת אקלים מפוצלת תלת אזורית, אוטומטית
•צג מידע רב תפקודי מסוג TFT צבעוני בגודל 4.2 אינץ,' משולב בלוח המחוונים
••צג מידע רב תפקודי מסוג TFT צבעוני בגודל 7 אינץ,' משולב בלוח המחוונים

••תא מטען כיסוי נגלל
••מראה פנימית מתכהה אוטומטית עם שלט רחוק לפתיחת חניון מובנה

•••נעילת דלתות מרכזית
•••כניסה ללא מפתח עם פתיחת דלת תא מטען

•••מערכת מפתח חכם עם לחצן התנעה
•••שעון דיגיטלי

•דלת תא מטען חשמלית
••סוככי שמש בדלתות האחוריות

••שלט רחוק מובנה לפתיחת דלת החניה הביתית
•דלת תא מטען חשמלית עם פתיחה ללא מגע יד )דוושה וירטואלית(

1500W) 110 )הספק מוצא גבוה שלV שקעי אספקת חשמל•
•מטען אלחוטי תואם Qi עם נורית חיווי טעינה לטעינת סמארטפון

LE AWDXLE AWDLimited AWD

עיצוב ואביזרים חיצוניים
מגבי שמשה קדמית בעלי פעולה לסירוגין ומפשיר קרח מגב אחורי עם

•••מתז בעל אפשרות הפעלה לסירוגין

•••מגן פגוש אחורי
•••מסיט רוח )ספוילר( אחורי בצבע הרכב

•••משענות בשורה שנייה מתקפלות ומתפצלות 60/40
••כוונון חשמלי של אורך כרית מושב הנהג, כולל תמיכה בגב תחתון

•ריפוד Softex )דמוי עור(
•מושב נוסע קדמי עם 4 אפשרויות לכוונון חשמלי

•מושב נהג עם 2 זיכרונות
•ריפודי עור

•מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים

LE AWDXLE AWDLimited AWD
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LE AWDXLE AWDLimited AWD

תאורה
LED פנסים קדמיים מסוג••

LED פנסי ערפל מסוג••
LED פנסי תאורת יום מסוג•

LED פנסים קדמיים בגימור פרמיום מסוג•

LE AWDXLE AWDLimited AWD

גלגלים
•חישוקי סגסוגת קלה 18"

•חישוקי סגסוגת קלה ייחודיים 18"
•חישוקי סגסוגת קלה 20"

P235/65R18 צמיגים••
P235/55R20 צמיגים•

LE AWDXLE AWDLimited AWD

מאפיינים מכניים
)Multi-Terrain Select( שטח סוגי בורר••

••נהיגת 4x4 קבועה )AWD( עם בקרת מומנט דינמית ונעילת דיפרנציאל אחורי
נהיגת 4x4 קבועה )AWD( עם חלוקת מומנט בין הגלגלים הקדמיים לאחוריים 

•ונעילת דיפרנציאל אחורי

•••מגני בוץ קדמיים ואחוריים
•חלון גג חשמלי עם הטיה

••מסילות גג בציפוי כרום
•חלון גג פנורמי

•••מראות צד חיצוניות מחוממות, בצבע הרכב עם איתות פנייה
מראות עם 2 זיכרונות, תאורת רצפה עם הקרנת הסמל Highlander בעת 

פתיחת הדלתות הקדמיות
•

LE AWDXLE AWDLimited AWD

רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

רמת אבזור בטיחותידגם

דרגה 8היילנדר

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

דרגה 10.315משולב8.3בינעירוני11.9עירוניהיילנדר

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

LE היילנדרXLE היילנדרLimited היילנדר
מחירוןמחירוןמחירון

₪ 329,900₪ 379,900₪ 429,900

ייתכנו שינויים קלים במפרט בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור.         מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב.               התמונות להמחשה בלבד.
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*3594
www.targetmotors.co.il :בקרו באתר


