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צריכת דלק
18.4/13.8/16.4צריכת דלק ליטר ל100 ק"מ עירוני/בינעירוני/משולב

PLATINUMLIMITEDSR5

בטיחות
••• נעילת בטיחות לילדים בדלתות האחוריות

••• מצלמת רוורס
)RCTA( ותנועה חוצה מאחור )BSN( התרעה מפני רכב בשטח מת •••

"Package Sport / Pro"•• חיישני חניה קדמיים ואחוריים
)TPMS( מערכת התרעה על לחץ צמיגים נמוך •••

STAR SAFETY SYSTEM חבילת מערכות בטיחות
)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים בעת בלימה •••

)VSC( מערכת בקרת יציבות •••
)BA( מערכת עזר לבלם •••

)TRAC( מערכת בקרת משיכה •••
)EBD( חלוקת בלמים אלקטרונית •••

)SST( מערכת בלימה חכמה •••
TOYOTA SAFETY SENSE חבילת מערכות בטיחות

)PCS( מערכת קדם התנגשות •••
)AHB( מערכת אור גבוה אוטומטי •••

)LDA( מערכת התרעת סטיה מנתיב •••
••• בקרת שיוט אדפטיבית דינמית )DRCC( במהירות גבוהה
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מנוע ותיבת הילוכים
VVT-i עם הזרקת דלק אלקטרונית ישירה עם V8 מנוע בנפח 5700 סמ"ק •••

••• תיבת הילוכים אוטומטית 6 הילוכים
381/5600הספק מירבי )כ"ס/ סל"ד(

••• מערכת קירור לשמן גיר
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ממדים קיבולת ומשקלים
5210אורך כללי )מ"מ(
2030רוחב כללי )מ"מ(
1995גובה כללי )מ"מ(

3099בסיס גלגלים )מ"מ(
788מושבים

241מרווח גחון )מ"מ(
3281משקל עצמי )ק"ג(
317532203220כושר גרירה )ק"ג(
570575565משקל מותר )ק"ג(

100קיבולת מיכל דלק )ל'(
12.5קוטר סיבוב מזערי )מ'(

27זווית גישה )מעלות(
21זווית נטישה )מעלות(

1886נפח תא מטען בקיפול שורה שלשית )ל'(
535נפח תא מטען )ל'(

3400נפח תא מטען בקיפול שורה שניה ושלשית )ל'(
•••וו גרירה בדרוג 4 )כושר גרירה גבוה(
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עיצוב ואביזרים חיצוניים
•••התנעה מרחוק דרך השלט

•••מערכת כניסה מוארת
•••חימום במגבים הקדמיים לניגוב ללא עקבות והפשרת שלג וקרח

•••מראות צד מתכווננות חשמלי ומחוממות
••מראות צד עם הטיה אוטומטית בעת נסיעה לאחור

•••טמבון קדמי ואחורי בצבע הרכב

•••ספוילר אחורי בצבע הרכב
•••מגני בוץ קדמיים ואחוריים
•כרוםכרוםידיות הדלתות בצבע הרכב

•••מדרגות צד
•גריל קדמי בצבע שחור עם גימור כרום

•גריל קדמי כרום
•••מגב בשמשה האחורית

•••מגבים קדמיים עם שינוי לסירוגין
Package Proגריל קדמי עם לוגו TOYOTA המקורי / נוסטלגי )אופציה(

Package Proבולמי זעזועים של FOX )אופציה(
•••אגזוז מפלדה אל חלד, עמיד בשריטות ובלאי
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מושבים
•••כסא נהג חשמלי 10 כיוונים

•••כסא נוסע קדמי חשמלי 4 כיוונים
•••חימום במושבים הקדמיים

•••קיפול מושבים חשמלי בשורת מושבים השלישית
••מושבים מעור

••זכרונות כוונון במושב הנהג
•מושבים מעור מחוררים

•חימום במושבים האחוריים
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מערכות שמע ומידע
•••מסך מגע "7

•••ממשק אפל קארפליי
•••ממשק אנדרואיד אוטו

•••שקע AUX  ושקע USB להזרמת מוזיקה וטעינה
•8 רמקולים

•12 רמקולים
Package Pro•מערכת סאונד של JBL, עם 14 רמקולים

HDMI מערכב בידור במושב האחורי עם מסך "9 ושקע•
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עיצוב ואביזרים פנימיים
)HPS( הגה כוח חשמלי•••

 9 מחזיקי כוסות:
 3 במושבים הקדמיים

 2 בשורת המושבים השניה
4 בשורת המושבים השלישית

•••

•••סמארט קי, כניסה והתנעה ללא מפתח והתנעה בכפתור
•••שלט רחוק לפתיחת חניון

•••רשתות הצללה בדלתות האחוריות
•••מראה אחורית מתכהה אוטומטית
•••תעלות חימום למושבים האחוריים
•••בקרת אקלים מפוצלת ל3 אזורים

•מאורותמאורותמראות איפור בסכי השמש
•גימור עור בידית ההילוכים
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תאורה
LED פנסי חזית ופנסי ערפל•••
••תאורת שלולית במראות צד

Package Proפנסי חזית בטכנולוגיית Rigid Industies לפוקוס משופר )אופציה(
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גלגלים
•חישוקי סגסוגת קלה "18
••חישוקי סגסוגת קלה "20

Package Proחישוקי סגסוגת קלה בצבע שחור "18 )אופציה(
Package Sportחישוקי סגסוגת קלה בצבע שחור "20 )אופציה(

•••בלמים קדמיים ואחוריים דיסק מאוורר
)IFS( מתלים קדמיים עצמאיים•••

)IRS( מתלים אחוריים עצמאיים••
•מתלי אויר אחוריים 

)AVS( מתלים אדפטיביים משתנים•

•גימור מעץ ועור בידית ההילוכים
•••מסך מידע לנהג "4.2 משולב בלוח המחוונים

•הגה מתכוונן לגובה וטלסקופי
••הגה מתכוונן לגובה וטלסקופי חשמלי

•••שמשות כהות בחלק האחורי
•••מפשיר אדים בשמשה האחורית

•••חלון בגג חשמלי עם הטיה
Package Proידית הילוכים ספורטיבית TRD )אופציה(
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רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

רמת אבזור בטיחותידגם

דרגה 7סקויה

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

דרגה 16.415משולב13.8בינעירוני18.4עירוניסקויה

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

סקויה פלטינוםסקויה לימטד

מחירוןמחירון
₪ 529,900₪ 579,900

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