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ראב 4 אדוונצ’ר 
דרמה בכל נסיעה

טויוטה ראב 4 אדוונצ’ר - הוא רכב השטח המתקדם 
הפך   4 הראב  ונועז  חדשני  בעיצוב  ב2022.   ביותר 
לרכב פנאי עם מערכת הנעה כפולה, מערכות בטיחות 

מעודכנות ונסיעה מסעירה הרבה יותר.  
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מעוצבת קשוח
כבר ממבט חיצוני על הרכב אפשר לזהות את החידושים: 

הוא גדול יותר, ספורטיבי יותר, ואם תרצו, “שרירי” יותר… 

ערפל  משמעותית,,פנסי  גדול  גריל  עם  מתוח  קדמי  פגוש 

מוגבהים, פגוש אחורי עם צמד סופיות אגזוז בולטות, מכסה 

מנוע מעוצב,, חישוקי 10 צלעות חדשים בגימור כסוף / שחור 

מבריק, תאורת לדים חדשה ואפשרות לשילוב צביעה ייחודי דו 

גווני חאקי-אפור עם גג אפור כסוף.

העיצוב החדש של ראב 4 מתבסס על הדגמים הקודמים של טויוטה 

ראב, שהיו מוצלחים,  ומקבל מתיחת פנים משמעותית שהופכת 

את הרכב להרפתקי ואסרטיבי יותר. 

אוהבים קרבי? קיבלתם. 

מותאמת אישית
בשטח  או  בכביש  הנסיעה  לצרכי  עצמה  את  ומתאימה  גמישה   4 הראב 

בזכות מערכת ההנעה הכפולה AWD-i והיא מצויידת בלוח מחוונים הכולל 

מערכות חדשניות ומתקדמות כמו מערכת בידור עם מסך מגע, משטחי טעינה 

אלחוטיים, חסינות wi-fi, יציאות usb ועוד פיצ’רים שונים. הכל בהתאמה אישית 

לכם ולנוסעים!
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בטיחותית יותר
טויוטה לא חסכו על הראב 4 החדשה והשקיעו בה את מערכות 
למניעת  התרעה  מערכת  הכוללות  ביותר,  המתקדמות  הבטיחות 
שכחת ילדים ברכב, מערכת מתלים משופרת עם צמיגים רחבים יותר, 
יותר(,  הבכירה  הגימור  )ברמת   Brembo של  במיוחד  חזקים  בלמים 
אוטונומית  נהיגה  ובקרת  ומאחור  מלפנים  חדשים  דיפרנציאל  יחסי 
לשיפור יכולות הנהיגה. השיפורים לא פסחו גם על המנוע, ביצועי הרכב 

וצריכת הדלק, כדי להפוך את חוויית הנהיגה למושלמת. 

נוסעים אל העתיד
קווי העיצוב היחודיים של תא הנוסעים יגרמו לכם להרגיש כמו ברכב עתידני. 

עם מרווח קרקע גבוה ועם עיצוב פנים דומיננטי במיוחד, הכולל מושבים בריפוד 
דמוי עור שחור עם תיפורים כתומים, הראב בהחלט משדרת את הווייב ההרפתקני 
לד  אווירה  תאורת  בנסיעה:  לו  שתזדקקו  מה  בכל  מצוייד  הנוסעים  תא  והנועז. 
פנימית, שקעי טעינה מסוג usb-c, מערכת בקרת אקלים משודרגת למושב האחורי 

ואף כוונון חשמלי למושב הנוסע הקדמי. 
הדגם החדש של הראב מציע חלל מרווח הרבה יותר עבור הנוסעים,  שיכולים להרגיש 
בנוח במהלך הנסיעה בזכות מושב אחורי בעל מרווח רגליים גדול יותר. ואם כבר מדברים 

על נוסעים - 5 נוסעים + מזוודות + ציוד ועדיין תרגישו לגמרי בנוח.

בקיצור
אם אתם הרפתקנים ומחפשים נסיעות באקסטרים ובהילוך גבוה,  מבלי לוותר על הפינוקים 

והיתרונות של רכב חדשני ונועז- הגעתם ליעד.
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LEXLEADVENTURELIMITEDמפרט אבזור

גימור חיצוני

ספוילר

אנטנת סנפיר חיצונית בגג

-פגוש קדמי בצבע הרכב ופגוש אחורי שחור

---פגוש קדמי בעיצוב ספורטיבי ובצבע הרכב ופגוש אחורי שחור

מראות צד בצבע הרכב, מתקפלות ידנית, עם פנסי איתות, 
מפשיר אדים וכוונון חשמלי

--

--מראות צד שחורות, מתקפלות ידנית ועם כוונון חשמלי

-פנסים קדמיים מסוג BI-LED עם הפעלה/כיבוי אוטומטיים

LED פנסי ערפל מסוג-

)LED )DRL תאורת יום קדמית מסוג

-ידיות דלת בצבע הרכב

---ידיות דלת בציפוי כרום

---סבכה קדמית )"גריל"( בגימור גרפיט מבריק

סבכה קדמית )"גריל"( בצבע שחור

-חלון גג

-מסילות גג

גימור פנימי

-כניסה חכמה )Smart Key( בדלתות הקדמיות והאחוריות

-מיזוג אוויר דו-אזורי עם בקרת אקלים דיגיטלית

---מיזוג אוויר עם כוונון ידני

מושב נהג מתכוונן חשמלית ל-8 כיוונים עם חימום במושב, 
תמיכה בגב תחתון וזכרונות.

---

--מושב נהג מתכוונן חשמלית ל-8 כיוונים עם תמיכה בגב תחתון.

---מושב נהג מתכוונן ידנית ל-6 כיוונים

-מושב נוסע קדמי מתכוונן ידנית ל-4 כיוונים

---מושב נוסע קדמי מתכוונן ידנית ל-4 כיוונים עם חימום במושב.

שורת מושבים שנייה מתפצלת ומתקפלת 60/40 עם כוונון ידני

-כפתור התנעה

מצלמת נסיעה לאחור

-מטען אלחוטי תואם Qi® לטלפונים ניידים

USB 12 ו-3 כניסותV 2 שקעי---



TOYOTA RAV4

LEXLEADVENTURELIMITEDהמשך מפרט אבזור

USB 12 ו-5 כניסותV 2 שקעי-

)DRCC( בקרת שיוט בעלת רדאר דינמי

--מראה פנימית דיגיטלית משולבת עם מצלמת נסיעה לאחור

--צג מידע רב תפקודי )MID( בגודל 4.2 אינץ'

--צג מידע רב תפקודי )MID( בגודל 7 אינץ'

®Apple CarPlay-ו ®Android Auto ממשק

מערכת שמע עם רדיו* AM/FM, נגן MP3/WMA/AAC, מסך מגע 
7 אינץ', כניסת USB ו-6 רמקולים

--

מערכת שמע עם רדיו* AM/FM, נגן MP3/WMA/AAC, מסך מגע 
8 אינץ', כניסת USB ו-6 רמקולים

---

 ,MP3/WMA/AAC נגן ,AM/FM *עם רדיו ®JBL מערכת שמע
מסך מגע 9 אינץ', כניסת USB ו-6 רמקולים

---

®Bluetooth דיבורית

4 חלונות חשמליים אחוריים עם אפשרות לפתיחה וסגירה 
בלחיצה אחת מתוך הרכב



עורעורבדבדמושבים בריפוד בד/עור

הגה כוח טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק, עם אפשרות שליטה 
מההגה על מערכת השמע, דיבורית Bluetooth וצג מידע רב תפקודי



בטיחות

מערכת אזעקה ומשבת מנוע )אימובילייזר(

כרית אוויר לברכי הנהג

2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו

2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו

2 כריות אוויר וילון צידיות לנהג ולנוסעים מלפנים ומאחור

 BRAKE HOLD

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



חגורות בטיחות קדמיות ואחוריות בעלות שלוש נקודות עיגון

נעילת דלתות מרכזית

נעילת ילדים לדלתות אחוריות

מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים )TPMS( עם חיווי לכל צמיג

Home Link מערכת--

נקודות עיגון ISOFIX/LATCH למושבי ילדים במושבים האחוריים

מערכת Toyota Safety Sense 2.5: מערכת קדם התנגשות 
הכוללת בלימת חירום וזיהוי הולכי רגל, מערכת שמירת מרכז 

נתיב ומערכת אור גבוה אוטומטי




LEXLEADVENTURELIMITEDמפרט טכני

4 צילינדרים טורי בנפח 2.5 ל', עם מערכת VVT-i Dual, SEFI, D-4S ו-ETCS-i, 204 כ"סמנוע

מערכת הזרקה ישירה )TDI(מערכת הצתה

אוטומטית 8 הילוכים עם ECT-iתיבת הילוכים

ECO/NORMAL/SPORTמצבי נהיגה
NORMAL/ECO/SPORT/MUD&SAND/

ROCK&DIRT/SNOW

מערכות בקרת אחיזה
בקרת אחיזת כביש )TRAC(, בקרת יציבות חכמה 

עם אפשרות ניתוק )VSC( ועזר לזינוק בעלייה 
)HAC(

בקרת יציבות חכמה עם אפשרות ניתוק 
)VSC(, עזר לזינוק בעלייה )HAC(, הנעה 

כפולה קבועה עם "נעילת דיפרנציאל" 
ובורר מצבי שטח )MTS( אלקטרונית

כפולהקדמיתהנעה

אחודה/פלטפורמת TNGAשלדה

מקפרסון עצמאיים עם קפיצים ומוט מייצבמתלים קדמיים

עצמות עצה כפולה עצמאיים עם קפיצים ומוט מייצבמתלים אחוריים

הגה כוח חשמלי )EPS(היגוי

11.4 מ'11 מ'רדיוס סיבוב

דיסק מאווררבלמים קדמיים

דיסקבלמים אחוריים

בלמים
 ,)EBD( עם חלוקה אלקטרונית של עוצמת הבלימה )ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים

)IBC( ובקרת יציבות בזמן גרירה )EPB( בלם חניה אלקטרוני ,)BA( הגברת כוח בלימה בחירום

מידות חיצוניות )מ"מ(

1,7011,706גובה כולל

1,8551,8651,855רוחב

4,5954,6114,595אורך

2,690בסיס גלגלים

212217מרווח גחון 

1,600/1,6191,590/1,609מפשק גלגלים )קדמי/אחורי(

מידות ומשקלים

1,5251,5451,6951,680משקל עצמי )ק"ג(

2,0902,1902,135משקל כולל של הרכב )ק"ג(

2:3סידור מושבים

55קיבולת מכל דלק )ל'(

5מספר דלתות

565545495455כושר העמסה )ק"ג(

אלומיניום בגודל 19 אינץ'אלומיניום בגודל 18 אינץ'אלומיניום בגודל 17 אינץ'חישוקים

R17 225/65R18 225/60R19 235/55צמיגים

גלגל חלופי זמני



צבעים זמינים

XLE-ו LE לבן - גרסאות

LIMITED לבן פנינה - גרסת

ADVENTURE כסוף - מלבד גרסת

ADVENTURE שחור - גרסת

אפור

אדום

אפור בטון
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המפרט  את  מציג  והוא  בלבד  מידע  ולמטרות  פרסום  למטרות  נועד  זה  עלון  של  התוכן 
והמאפיינים המפורטים  בו. המפרט הטכני  כלי הרכב המוצגים  והמאפיינים הכלליים של 

בעלון זה תלויים בדגם, בתצורה ובזמינות המקומית שלו.
התמונות  מטרת  בלבד.  והמחשה  עזר  למטרות  הן  זה  בעלון  המוצגות  הרכב  כלי  תמונות 

ו/או  המאפיינים  את  אופן  בשום  לשקף  ולא  בלבד  הרכב  דגם  את  להמחיש  היא  המוצגות 
ההבדלים לעומת כלי רכב אחרים.

הצבעים המוצגים בעלון עשויים להיות שונים מהצבעים בפועל עקב תהליך ההדפסה או אמצעי 
הפרסום.

המפרט הטכני והמאפיינים הכלליים של כלי הרכב המוצגים נועדו להמחשה כללית בלבד והם 
ניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

נא צרו קשר עם Target Motors לצורך קבלת מידע נוסף אודות המאפיינים הייחודיים לכל דגם 
והמפרט הטכני הרלוונטי לגרסאות המשווקות בישראל.

וללא   Target Motors שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במידע הכלול בעלון זה בכל עת 
המראה,  הטכניים,  המפרטים  החומרים,  הציוד,  המאפיינים,  הצבעים,  של  לרבות  מוקדמת,  הודעה 

האביזרים הנלווים ופריטים אחרים המוצגים בעלון זה, מבלי שהדבר ירמוז על הפרת התחייבות כלשהי 
או אחריות כלשהי החלה על החברה.

TOYOTA RAV4

רמת אבזור בטיחותידגם

דרגה 6טויוטה RAV4 אדוונצ'ר

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

דרגה 14.514משולב17בינעירוני12.7עירוניטויוטה RAV4 אדוונצ'ר





רח׳ ירמיהו 68, ירושלים
WWW.TARGETMOTORS.CO. IL

*3594

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


