HILUX

TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU
KOIΤΑΜΕ ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ, ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ
ΜΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΜΕ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ, ΣΑΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΖΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ
ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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Εισαγωγή

ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ ΣΤΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΑΣ.
Με τη νέα εφαρμογή
Τoyota Explore, υπάρχουν
πολλά περισσότερα να
ανακαλύψετε.

ΑΠΛΩΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ
ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TOYOTA EXPLORE ΣΤΟ
ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ TABLET ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ APP STORE
Η ΤΟ GOOGLE PLAY.

ΜΙΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑ HILUX
ΝΕΟ HILUX ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΑΤΟΣΤΟ
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Invincible Pack
Αξεσουάρ
Χρώματα
Ζάντες και επενδύσεις
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εξοπλισμός
Γλωσσάρι
Peace of mind
Περιβάλλον
Κληρονομιά

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
ΕΣΤΙΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΣΕΛΙΔΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ.
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ
HILUX ΣΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ.
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Ποιότητα

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ.
Ανακαλύψτε τις θρυλικές
επιδόσεις του Hilux. Δείτε
στη σελ. 5 για περισσότερες
πληροφορίες.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΟΧΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤIΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
Ξενοιάστε σε κάθε περίπτωση, είτε αντιμετωπίζετε δύσκολο έδαφος είτε τα
άγχη της καθημερινότητας, τίποτε δεν μπορεί να προβληματίσει το νέο Hilux.
Kι αυτό γιατί αυτό το pick-up είναι πιο σκληροτράχηλο από ποτέ. Συνεχίζοντας
την θρυλική του δύναμη και αξιοπιστία, το πλαίσιο και η δομή αμαξώματος του
Hilux έχουν επανασχεδιαστεί εκ βάθρων για να διασφαλίσουν την αντοχή, ενώ
το ισχυρό προστατευτικό κάλυμμα του αμαξώματος προσφέρει μεγαλύτερη
προστασία. Στην πραγματικότητα, όλα τα μέρη του Hilux έχουν κατασκευαστεί
για να αντέχουν ακόμα και στις σκληρότερες δοκιμές.
Το νέο πλαίσιο συμβάλλει επίσης στον βελτιωμένο έλεγχο και την οδηγική
άνεση, σε συνδυασμό με τη νέα ανάρτηση και τις επαναπροσδιορισμένες
σχέσεις μετάδοσης. Για να περνάτε ακόμα κι από τα πιο δύσκολα σημεία,
μπορείτε πάντοτε να βασίζεστε στο σύστημα Ενεργού Ελέγχου Πρόσφυσης
(A-TRC) και το πίσω κλείδωμα διαφορικού, για τέλεια πρόσφυση. Όλες αυτές
οι βελτιώσεις προσφέρουν στο Hilux μια μοναδική αίσθηση ξεκούραστης
οδήγησης, είτε εντός είτε εκτός δρόμου.

Τo σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης
σε ανηφόρα (HAC) διατηρεί τη δύναμη
πέδησης για έως πέντε δευτερόλεπτα
αφότου αφήσετε το πεντάλ του φρένου
για να σας προσφέρει ομαλή εκκίνηση σε
απότομη κλίση αποφεύγοντας την κύλιση
προς τα πίσω.
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Ρυμούλκηση

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ,
ΡΥΜΟΥΛΚΕΙ ΕΥΚΟΛΑ
Λένε ότι το πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της
ημέρας. Έτσι, αν αναρωτιέστε πού βρίσκει όλη αυτή τη
δύναμη το Hilux, η απάντηση είναι απλή: αυτό το
ανεπανάληπτο pick-up έχει σχεδιαστεί πρώτιστως και
κυρίως ως εργάτης με δυνατότητα ρυμούλκησης 3,2
τόνων* για όλες τις εκδόσεις. Η ροπή του κινητήρα
έχει αυξηθεί, ενώ τόσο η ψυκτική απόδοση όσο και το
σύστημα μετάδοσης έχουν βελτιωθεί για άνετη
ρυμούλκηση. Είτε θέλετε να ρυμουλκήσετε
εμπορεύματα, άλλο όχημα ή τροχόσπιτο, το νέο Hilux
τα καταφέρνει αβίαστα. Είναι επίσης εξοπλισμένο με
το σύστημα Ελέγχου ταλάντωσης ρυμουλκούμενου
(TSC) για να διασφαλίζει τη σταθερότητα του
οχήματος σε πλευρικούς ανέμους ή ανωμαλίες στο
οδόστρωμα.

Με αυξημένη ροπή κινητήρα και
δυνατότητα ρυμούλκησης έως
3.2 τόνους*, το Hilux ρυμουλκεί τα
πιο δύσκολα φορτία χωρίς κόπο.
* Ικανότητα έλξης 3.5 τόνους (Single Cab, Extra
Cab) από τον Οκτώβριο 2016.
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Ωφέλιμο φορτίο
ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ.
Ανακαλύψτε περισσότερα για τον
εντυπωσιακό χώρο φόρτωσης
του Hilux. Δείτε στη σελ. 5 για
περισσότερες πληροφορίες.

ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ,
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ποτέ δεν μπορείς να έχεις κάτι καλό για πάντα. Κι όμως.
Το νέο Ηilux μπορεί να μεταφέρει περισσότερα από
ποτέ χάρη στον 1 τόνο ωφέλιμου φορτίου. Ο χώρος
φόρτωσης έχει πλήρως επανασχεδιαστεί και μεγαλώσει,
προσφέροντας μεγαλύτερη επιφάνεια για να μεταφέρετε
ογκώδη φορτία. Η καρότσα φτάνει τα 2315 χλστ. σε
μήκος και 1575 χλστ. πλάτος§. Είναι επίσης εξοπλισμένη
με ατσάλινους βραχίονες στην πίσω θύρα, ώστε να
αντέχει ακόμη και τα βαρύτερα φορτία, ενώ οι γάντζοι
στερέωσης που υπάρχουν στο εσωτερικό της καρότσας
βοηθούν στην ασφαλή μεταφορά του φορτίου σας.
§

Χώρος φόρτωσης: Single Cab 2315 χλστ. (μήκος), 1575 χλστ. (πλάτος), Εxtra Cab
1810 χλστ. (μήκος), 1540χλστ. (πλάτος), Double Cab 1525 χλστ. (μήκος), 1540 χλστ.
(πλάτος).

Το σύστημα ελέγχου καθόδου (DAC), σας
βοηθά να αντιμετωπίσετε τις πιο απότομες
κατηφόρες με ασφάλεια. Εφαρμόζει
αυτόνομη πέδηση για να διατηρήσει χαμηλή
ταχύτητα και την σταθερότητα του οχήματος,
ώστε να μπορείτε εσείς να εστιάζετε στην
οδήγηση και την αποφυγή οποιωνδήποτε
εμποδίων. Λειτουργεί και στην όπισθεν, για
ακόμα ασφαλέστερη οδήγηση.
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Κινητήρας

ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗ ΡΟΠΗ
Το Hilux προκαλεί την αντίληψη της ισχύος με τον εξ’
ολοκλήρου νέο κινητήρα Diesel. Ο κινητήρας D-4D των
2,4 λίτρων προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις χάρη
στη νέα τεχνολογία ροπής που αυξάνει δραστικά τη
ροπή σε χαμηλές ως μέτριες στροφές, προσφέροντας
πρωτόγνωρη επιτάχυνση. Επίσης συμβάλλει στην
εξαιρετική ικανότητα ρυμούλκησης του νέου Hilux,
ενώ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε ασύγκριτα
χαμηλά επίπεδα θορύβου με το βέλτιστο συνδυασμό
οικονομίας και επιδόσεων.
Στην πραγματικότητα, η εκλεπτυσμένη ηχομόνωση
μπορεί να σας κάνει να ξεχάσετε ότι οδηγείτε pick-up.
Tο ίδιο ισχύει και για την απόδοση που προσφέρει
το νέο 6-τάχυτο κιβώτιο μηχανικής και αυτόματης
μετάδοσης: προσθέτουν την πολυτελή αίσθηση
οδήγησης ενός SUV.

Ο 2,4 lt κινητήρας D-4D παρουσιάζει
εξαιρετικές επιδόσεις, ειδικά σε χαμηλές
έως μέτριες στροφές, με αποτέλεσμα
εντυπωσιακή επιτάχυνση. Η οικονομία
καυσίμου έχει επίσης βελτιωθεί, ενώ
παράλληλα ο θόρυβος έχει διατηρηθεί σε
ελάχιστα επίπεδα.

DIESEL

DIESEL

2.4 l D-4D
6 M/T

2.4 l D-4D
6 A/T

Ισχύς

Ισχύς

150 DIN hp

150 DIN hp

Κατανάλωση*

Κατανάλωση*

6.8 λτ./100 χλμ.

7.8 λτ./100 χλμ.

Εκπομπές CO2*

Εκπομπές CO2*

177 γρ./χλμ.

204 γρ./χλμ.

Επιτάχυνση 0-100 χ.α.ω.

Επιτάχυνση 0-100 χ.α.ω.

13.23’’

12.75’’
Διαθέσιμος στις
εκδόσεις
Cruiser, Premium

Διαθέσιμος σε όλες
τις εκδόσεις

M/T = Μηχανικό κιβώτιο, A/T = Αυτόματο κιβώτιο, * Μικτός κύκλος.
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Σχεδίαση
Hybrid

BBQ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΒΕΙ ΦΩΤΙΕΣ
Κανένα pick-up δεν επιδεικνύει με τόση υπερηφάνια
την λάσπη ή την άμμο πάνω του, όσο το Hilux.
Ο σκληροτράχηλος σχεδιασμός του το κάνει
να δείχνει άψογο σε κάθε εργασία, πρόκληση
ή εκδρομή-σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Αυτός
είναι ο χαρακτηριστικός σχεδιασμός Toyota, όσο
πιο δυναμικός γίνεται, γεμάτος ισχυρές γραμμές
και αιχμηρές γωνίες, που ενισχύουν την ευφϋή
στιβαρότητα. Τα πάντα, από την εμπρός μάσκα-που
τώρα ενσωματώνεται στο αμάξωμα για ισχυρή όψη
χωρίς ενώσεις, πλαισιωμένη από τα φώτα LEDως τα μυώδη φτερά των τροχών και την πλευρική
σχεδίαση τονίζουν την εκλεπτυσμένη ισχύ. Η ζώνη
χρωμίου κατά μήκος των παραθύρων και η πληθώρα
επιλογών τροχών προσθέτουν πινελιές που το κάνουν
ακαταμάχητο.

Δυναμικά χαρακτηριστικά όπου κι αν
κοιτάξετε: “Φώτα ημέρας LED και φώτα
πορείας LED* πλαισιώνουν τον εμπρός
προφυλακτήρα για πιο στιβαρή και
μυώδη εμφάνιση”.
*έκδοση Premium
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Εσωτερικό

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ
ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟ ΕΞΩ,
ΑΝΕΤΟ ΜΕΣΑ
Tο νέο Hilux είναι γεμάτο ποιοτικά στοιχεία και ελκυστικά,
ανθεκτικά υλικά, συνδυασμένα με πρωτοποριακές
τεχνολογίες ώστε να μεγιστοποιεί την άνεσή σας. Ο
κορυφαίος ηλεκτρονικός έλεγχος μειώνει την ταλάντωση
και αναπήδηση του αμαξώματος για να διασφαλίσει ότι
η οδήγηση έχει την ομαλή αίσθηση ενός πολυτελούς
SUV. Παράλληλα, ο νέος σχεδιασμός των ρυθμιζόμενων
δερμάτινων καθισμάτων προσφέρει μεγαλύτερη άνεση
και στήριξη, ενώ το ύψος και το βάθος του ρυθμιζόμενου
τιμονιού μπορούν να προσαρμοστούν στην ιδανική για
εσάς θέση. Το αυτόματο σύστημα κλιματισμού ενισχύει
την άνεσή σας, καθώς και η πρίζα 220V στην κεντρική
κονσόλα εξασφαλίζει ότι θα διατηρείτε φορτισμένες τις
ηλεκτρονικές σας συσκευές.

1.
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2.

(1) Τα πίσω καθίσματα είναι διαιρούμενα
60:40 και αναδιπλούμενα για να
δημιουργήσουν πρόσθετο χώρο φόρτωσης.
(2) Είτε ξεκινάτε για περιπέτεια
εκτός δρόμου είτε για το γραφείο, ο
αποθηκευτικός χώρος με λειτουργία
ψύξης πάνω από το ντουλαπάκι του
συνοδηγού διατηρεί τα αναψυκτικά σας
δροσερά. Το Ηilux είναι προικισμένο με
11 αποθηκευτικούς χώρους σε διάφορα
σημεία της καμπίνας.
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Τεχνολογία

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ PICK-UP
Το Hilux είναι εξοπλισμένο με πλήθος καινοτόμων
τεχνολογιών, που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν πιο
ξεκούραστη κάθε σας διαδρομή. Δείτε την οθόνη τύπου
tablet στο σύστημα Πολυμέσων Toyota Touch® 2, που
συνδυάζει πληθώρα λειτουργιών. Είναι συνδεδεμένο
με ένα ευφϋές ηχοσύστημα, ενώ εσείς ρυθμίζετε την
ένταση από το τιμόνι. Μια σημαντική καινοτομία για
το Hilux αποτελεί η νέα οθόνη TFT 4,2” πολλαπλών
ενδείξεων στον πίνακα οργάνων, η οποία ενσωματώνει
τρισδιάστατες ενδείξεις για να σας βοηθά να οδηγείτε
με ασφάλεια, ενώ φιλοξενεί τον υπολογιστή ταξιδιού με
σημαντικές πληροφορίες για τη διαδρομή σας. Και όλες
αυτές οι λειτουργίες είναι εύκολα προσβάσιμες από τα
χειριστήρια στο τιμόνι.

Toyota Touch® 2
Το σύστημα Πολυμέσων σάς
παρέχει την πρόσβαση σε έναν
ολόκληρο κόσμο πληροφοριών
και ψυχαγωγίας, μέσα από μια
κομψή οθόνη 7". Με το πάτημα
ενός πλήκτρου εναλλάσονται
οι οθόνες και ένας κόσμος
λειτουργιών αποκαλύπτεται.
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Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
Νέα έγχρωμη οθόνη TFT 4.2” για
εύκολη πρόσβαση σε σημαντικές
πληροφορίες για τη διαδρομή σας.

Σύστημα Έξυπνης Εισόδου
& Εκκίνησης
Σάς επιτρέπει να ξεκλειδώνετε
το αυτοκίνητό σας με ευκολία,
πατώντας απλώς το κουμπί
στη λαβή της πόρτας, ενώ το
πλήκτρο έξυπνης εκκίνησης
ανάβει τον κινητήρα. Το μόνο
που πρέπει να κάνετε είναι να
έχετε μαζί σας το κλειδί.

Διακόπτης τετρακίνησης
Για πρόσθετη άνεση και στυλ,
το Hilux είναι εξοπλισμένο με
ένα κομψό διακόπτη αντί για
μοχλό τετρακίνησης.
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Ασφάλεια
ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR.
Για να δείτε
περισσότερα για
το Toyota Safety
Sense.

TΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ
ΥΨΗΛΕΣ ΝΟΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν η κατάσταση γίνεται δύσκολη, το Hilux ξεχωρίζει. Άλλωστε,
είναι σχεδιασμένο για να αντέχει τις πιο αντίξοες συνθήκες.
Είναι εξοπλισμένο με το πιο προηγμένο σύστημα ενεργητικής
ασφάλειας στον κόσμο Toyota Safety Sense, το οποίο
περιλαμβάνει τρία επιμέρους συστήματα: σύστημα αποφυγής
πρόσκρουσης* με ανίχνευση πεζών, ειδοποίηση αλλαγής
λωρίδας και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας-για ακόμα
ασφαλέστερη και άνετη οδήγηση. Επιπλέον το νέο πλαίσιο
και η δομή του αμαξώματος ενσωματώνουν υψηλής αντοχής
ατσάλι, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες προστατεύονται σε
περίπτωση ατυχήματος, ενώ τα πλευρικά και κάθετα στοιχεία
έχουν ενισχυθεί ώστε να απορροφούν ακόμα περισσότερη
ενέργεια σε περίπτωση πρόσκρουσης και να κατανέμουν τις
δυνάμεις πιο αποτελεσματικά.

Toyota Safety Sense
Το σύστημα Toyota Safety Sense προσθέτει τα πιο
προηγμένα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας στον
κόσμο για ακόμα πιο ασφαλή και ξεκούραστη οδήγηση.
Τρεις τεχνολογίες-σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης*
με ανίχνευση πεζών, ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας και
αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας βρίσκονται στον
πυρήνα του Toyota Safety Sense.
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Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης με Ανίχνευση Πεζών
Συνδυάζει τη χρήση ενός radar και μιας κάμερας για να
ανιχνεύει άλλα οχήματα στον δρόμο μπροστά του. Ο οδηγός
ενημερώνεται για ενδεχόμενη σύγκρουση με ηχητική και οπτική
προειδοποίηση, ενώ ενεργοποιείται η υποβοήθηση πέδησης.
Εάν ο οδηγός δεν καταφέρει να φρενάρει εγκαίρως, η πέδηση
ενεργοποιείται αυτόματα για να αποτρέψει ή να μετριάσει την
πρόσκρουση. Επιπλέον, είναι εφικτή η έγκαιρη ανίχνευση πεζών.

Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας
Χρησιμοποιώντας κάμερα για να ανιχνεύει τις λωρίδες
στον δρόμο, ειδοποιεί τον οδηγό με ηχητική και οπτική
ένδειξη εάν το όχημα αρχίσει να αποκλίνει από την
λωρίδα του χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το φλας-ο
οδηγός τότε μπορεί να κάνει την απαραίτητη διορθωτική
ενέργεια.

Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας
Προσέχει την οδική σήμανση στον δρόμο και εμφανίζει
χρήσιμες πληροφορίες όπως το ισχύον όριο ταχύτητας
ή τους περιορισμούς προσπέρασης, με ευανάγνωστη
ένδειξη στην νέα έγχρωμη οθόνη TFT στον πίνακα
οργάνων. Το σύστημα επίσης παρέχει οπτική και ηχητική
προειδοποίηση εάν δεν εφαρμόζετε την οδική σήμανση.

* Tεχνική ονομασία: Pre-Crash Safety System.
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Τύποι αμαξώματος

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΕΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΞΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

15

23

Το νέο Hilux διαθέτει ένα αμάξωμα για κάθε χρήση.
Οτιδήποτε κι αν μεταφέρετε, είτε για δουλειά είτε
για ψυχαγωγία, θα βρείτε το αυτοκίνητο που σας
ταιριάζει. Το εσωτερικό έχει ανασχεδιαστεί ώστε να
προσφέρει περισσότερο χώρο σε όλους τους επιβάτες.
Μπροστά, υπάρχει περισσότερος χώρος για το κεφάλι
και τους ώμους, η ρύθμιση καθισμάτων έχει διευρυνθεί
για να καλύπτει επιμέρους σωματικούς τύπους ενώ
ο αυξημένος χώρος ποδιών πίσω σημαίνει ότι όλοι
ταξιδεύουν εξαιρετικά άνετα, έτοιμοι για την επόμενη
περιπέτεια Hilux.

m

1810 mm

m

Single Cab

Extra Cab

Ωφέλιμο φορτίο 1.005-1.030 χλγρ.
Μικτό βάρος 2.950-3.080 χλγρ.
Κινητήρας 2.4 l D-4D
Κίνηση 2WD & 4WD
Μετάδοση 6 M/T
22

1525 mm

Double Cab

Ωφέλιμο φορτίο 1.005-1025 χλγρ.
Μικτό βάρος 3.000-3.150 χλγρ.
Κινητήρας 2.4 l D-4D
Κίνηση 2WD & 4WD
Μετάδοση 6 M/T

Ωφέλιμο φορτίο 1.040 χλγρ.
Μικτό βάρος 3.210 χλγρ.
Κινητήρας 2.4 l D-4D
Κίνηση 4WD
Μετάδοση 6 Μ/T & 6 A/T
23

Εκδόσεις

ΕΚΔΟΣΕΙΣ HILUX
STANDARD

Διαθέσιμη σε Single Cab & Extra Cab

Κύρια χαρακτηριστικά
— Σύστημα κίνησης πίσω 4x2
— Ελαστικά παντός εδάφους
— Ατσάλινες ζάντες 17” ασημί (Single Cab)
— Ατσάλινες ζάντες 17” μαύρες (Extra Cab)
— Μαύρος εμπρός και πίσω προφυλακτήρας
— Μαύρη εμπρός μάσκα
— Μαύρες λαβές θυρών και εξωτ. καθρέπτες
— Εσωτερικοί και εξωτερικοί* γάντζοι
χώρου φορτώσης
— Προστατευτικό πλαίσιο καμπίνας
— Φώτα ημέρας
— Προβολείς αλογόνου
— Αισθητήρες φώτων
— Καθίσματα PVC (Single Cab)
— Υφασμάτινα καθίσματα
(Εxtra Cab)
— Εμπρός υποβραχιόνιο από ουρεθάνη
— Ράδιο/CD με 2* ή 4 ηχεία
— Bluetooth και θύρες USB, Aux-in
— Air-condition
— Υπολογιστής ταξιδίου
— Διακόπτες επιλογής οδήγησης
Eco & Power
— 7αερόσακοι
— Σύστημα Ενεργού Ελέγχου Πρόσφυσης
(A-TRC)
— Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε
ανηφόρα (HAC)
— Σύστημα Ελέγχου Ταλάντωσης κατά τη
ρυμούλκηση (TSC)

* Έκδοση Single Cab
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Extra Cab Standard

25

Εκδόσεις

ΕΚΔΟΣΕΙΣ HILUX
COMFORT

Διαθέσιμη σε Single Cab & Extra Cab

Κύρια χαρακτηριστικά
(επιπλέον έκδοσης Standard)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Σύστημα κίνησης 4x4
Πίσω διαφορικό
Διακόπτης τετρακίνησης
Διαφορικό Αυτόματης Αποσύνδεσης
(ADD)
Κλείδωμα πίσω διαφορικού
Ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι εξωτ.
καθρέπτες
Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα
Yφασμάτινα καθίσματα
Λειτουργία ψύξης στο ντουλαπάκι
συνοδηγού
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Εκδόσεις

ΕΚΔΟΣΕΙΣ HILUX
SPECIAL

Διαθέσιμη σε Extra Cab

Κύρια χαρακτηριστικά
(επιπλέον έκδοσης Comfort)
— Ζάντες αλουμινίου 17”
— Εμπρός προφυλακτήρας στο χρώμα
του αμαξώματος
— Πίσω προφυλακτήρας χρωμίου
— Πλευρικά σκαλοπάτια
— Εμπρός μάσκα χρωμίου
— Εξωτερικές και εσωτερικές λαβές
θυρών χρωμίου
— Εξωτερικοί καθρέπτες χρωμίου,
ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι
— Πίσω φιμέ τζάμια
— Λωρίδα σκίασης στο παρμπρίζ
— Cruise Control
— Προβολείς ομίχλης
— Δερμάτινο τιμόνι
— Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ΄ύψος
— Έγχρωμη οθόνη TFT 4.2” πολλαπλών
πληροφοριών
— Σύστημα Πολυμέσων Τoyota Touch με
οθόνη αφής 7”
— Κάμερα οπισθοπορίας
— 6 ηχεία
— Σύστημα καθαρισμού εμπρός προβολέων
— Ανάρτηση υψηλής αντοχής^
— Toyota Safety Sense*
— Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης με
ανίχνευση πεζών
— Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής λωρίδας
με ανίχνευση κόπωσης οδηγού
— Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας
— Σύστημα Ελέγχου Καθόδου (DAC)
— Χωρίς προστατευτικό πλαίσιο καμπίνας
— ^ Έκδοση Special Duty
— * Έκδοση Special TSS
28

29

Εκδόσεις

ΕΚΔΟΣΕΙΣ HILUX
ADVANCE

Διαθέσιμη σε Double Cab

Κύρια χαρακτηριστικά
(επιπλέον έκδοσης Comfort)
— Πλευρικά σκαλοπάτια
— Προβολείς ομίχλης
— Εμπρός προφυλακτήρας στο
χρώμα του αμαξώματος
— Λειτουργία κλειδώματος
θυρών για ασφάλεια παιδιών
— Cruise Control
— Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα
— Θήκες στις πίσω θύρες
— Σύστημα Αποφυγής
Πρόσκρουσης με ανίχνευση πεζών
— Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής
Λωρίδας με ανίχνευση κόπωσης οδηγού
— 3 πίσω προσκέφαλα
— Υπενθύμιση πρόσδεσης πίσω ζωνών
ασφαλείας

30

31

Εκδόσεις

ΕΚΔΟΣΕΙΣ HILUX
CRUISER

Διαθέσιμη σε Double Cab

Κύρια χαρακτηριστικά
(επιπλέον έκδοσης Advance)
— Ζάντες αλουμινίου 17”
— Εμπρός μάσκα χρωμίου
— Πίσω προφυλακτήρας χρωμίου
— Εξωτερικοί καθρέπτες χρωμίου
— Εξωτερικές και εσωτερικές
λαβές θυρών χρωμίου
— Πίσω φιμέ τζάμια
— Λωρίδα σκίασης στο παρμπρίζ
— Χωρίς προστατευτικό πλαίσιο
καμπίνας
— Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες
— Δερμάτινο τιμόνι
— Πίσω υποβραχιόνιο
— Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ΄ύψος
— Ανακλινόμενα πίσω καθίσματα 60:40
— Πρίζα 220V
— Έγχρωμη οθόνη TFT 4.2” πολλαπλών πληροφοριών
— Σύστημα Πολυμέσων Toyota Touch με οθόνη αφής 7”
— Κάμερα οπισθοπορίας
— 6 ηχεία
— Σύστημα Καθαρισμού εμπρός προβολέων
— Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας
— Σύστημα Ελέγχου Καθόδου (DAC)
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Εκδόσεις

ΕΚΔΟΣΕΙΣ HILUX
PREMIUM

Διαθέσιμη σε Double Cab

Κύρια χαρακτηριστικά
(επιπλέον έκδοσης Cruiser)
— Ζάντες αλουμινίου 18”
machined-face
— Φώτα ημέρας LED
— Εμπρός φώτα LED
— Αυτόματη ρύθμιση ύψους
φώτων
— Περίγραμμα θυρών από χρώμιο
— Σύστημα Έξυπνης Εισόδου
& Εκκίνησης
— Δερμάτινα καθίσματα
— Δερμάτινη επένδυση θυρών
— Εμπρός υποβραχιόνιο με δερμάτινη
επένδυση
— Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα
οδηγού με λειτουργία μνήμης
— Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα
— Αυτόματος κλιματισμός
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Invincible pack
1. Λογότυπο “Invincible”
Σύμβολο αντοχής για να αφήνετε το στίγμα σας.
2. Προστατευτικές μπάρες οροφής καρότσας
από ατσάλι
Σχεδιασμένες για να προσφέρουν προστασία και
επιβλητική εμφάνιση.

2

6

3. Εσωτερική επένδυση καρότσας
Σχεδιασμένη με ακρίβεια για μεγιστοποίηση του
χώρου φόρτωσης:
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
προστατεύει τη βάση, τα πλαϊνά και την πόρτα
της καρότσας.
4. Πλευρικές μπάρες με σκαλοπάτι
Σε συνδυασμό με τα αντιολισθητικά σκαλοπάτια,
οι κυλινδρικές μπάρες ανοξείδωτου χάλυβα
δημιουργούν μια δυναμική είσοδο.Επίσης
προστατεύουν το κάτω μέρος των πλευρικών
πάνελ από μικροχτυπήματα.

1
4

5. Μάσκα εμπροσθίου προφυλακτήρα με
ενσωματωμένη ποδιά
Ένας συνδιασμός δυναμικής εμφάνισης και
προστασίας

5

6. Χρωμιωμένοι δακτύλιοι στους προβολείς
ομίχλης
Συμπληρώστε την εμφάνιση στους προβολείς
ομίχλεις και τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου
σας με κομψές πινελιές χρωμίου.

3

7. “Invincible” μαρσπιέ
Δημιουργούν άμεση εντύπωση κομψότητας
ενώ παράλληλα προστατεύουν τις βάσεις των
θυρών.

4

ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

7.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΨΑ ΤΟΥ HILUX ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ.
ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟ “INVINCIBLE PACK”, ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΙΣΧΥΡΕΣ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ HILUX
ΣΑΣ - ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, Η ΑΠΛΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ.
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Αξεσουάρ

2

2

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΙΤΕ ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ ΕΙΤΕ ΣΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ,
ΤΟ HILUX AΠΟΠΝΕΕΙ
ΚΥΡΟΣ. ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ
ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΤΟ
ΕΠΑΚΡΟ, ΘΑ ΛΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗ
ΣΕΙΡΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
TOYOTA. YΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ
ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ
HILUX, ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ.
ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΟ QR.
Δημιουργήστε
το δικό σας
Hilux.
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3

1

1. Σκέπαστρο καρότσας
Roll n Lock για
Extra & Double Cab
Εύκολη πρόσβαση και
ασφάλεια συνδυάζονται στο
ευφυές κάλυμμα καρότσας με
ενσωματωμένο κλείδωμα.
2. Σκληρό κάλυμμα
καρότσας στο χρώμα του
αμαξώματος
Για μεγαλύτερη ασφάλεια
και εργονομία. Συνδυάζεται
αρμονικά με τις
προστατευτικές μπάρες
οροφής καρότσας.
3. Πλευρικές μπάρες
Αυτές οι ξεχωριστές
κυλινδρικές ανοξείδωτες
μπάρες τραβούν τα
βλέμματα και προστατεύουν
τα πλευρικά πάνελ από
μικροχτυπήματα.
4. Hardtop αναψυχής
Ανθεκτικό στις καιρικές
συνθήκες και απίστευτα
πρακτικό, το hardtop
του χώρου φόρτωσης
δημιουργεί παράλληλα
μια στιβαρή εικόνα,
ενιαία. Σχεδιασμένο ειδικά
για το Hilux, διαθέτει
ασφαλιζόμενα, ανοιγόμενα
και φιμέ παράθυρα καθώς
και εσωτερικό φωτισμό LED.

6. Συρόμενη βάση φόρτωσης
Διολισθαίνει πάνω σε
ράγες αλουμινίου στη
βάση της καρότσας για να
βοηθά στην μετακίνηση
φορτίων μέχρι 300 κιλά. Η
αντιολισθητική επιφάνεια
με τα υπερυψωμένα άκρα
διατηρεί τα φορτία στην θέση
τους.

4

7. Κουτί αποθήκευσης
Στερεωμένο στο πλάι
της καρότσας, το κουτί
αποθήκευσης είναι εύκολα
προσβάσιμο. Κλειδώνει και
προστατεύει τα περιεχόμενά
του από νερό, λάσπη και
άμμο.

5

8. Αλουμινένια επένδυση
καρότσας
Μια σκληρή επίστρωση
αλουμινίου για την
προστασία της πλατφόρμας.

9

9. Αυτόματη αναδίπλωση
καθρεπτών (όταν δε
διατίθεται από την έκδοση)
Οι καθρέπτες κλείνουν
αυτόματα όταν κλειδώνετε
και εκτείνονται όταν
ξεκλειδώνετε το Hilux σας.

5. Κοτσαδόρος
Με την δυνατότητα έλξης
των 3200 κιλών του, ο
κοτσαδόρος της Toyota σας
δίνει τη μέγιστη ευελιξία
μεταφοράς φορτίου.

7

8

6

Για λεπτομέρειες σχετικά με την πλήρη γκάμα αξεσουάρ,
επισκεφθείτε το www.toyota.gr ή ζητήστε ένα έντυπο από
τον τοπικό σας έμποροToyota.
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Χρώματα

ΜΥΩΔΗΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΕ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΧΡΩΜΑ

040 Λευκό

070 Λευκό της Πέρλας*

1D6 Ασημί*

1G3 Σκούρο Γκρι*

218 Μαύρο*

4V8 Χάλκινο*

3T6 Κόκκινο*

8X2 Μπλέ*

8 ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΘΕ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

* Μεταλλικό χρώμα
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Ζάντες και επενδύσεις

Ατσάλινες ζάντες 17" ασημί
Εκδόσεις S/C
Standard & Comfort

Ατσάλινες ζάντες 17” μαύρες
Εκδόσεις E/C
Standard, Comfort και D/C Advance

Zάντες αλουμινίου 17”
Εκδόσεις E/C
Special και D/C Cruiser

Zάντες αλουμινίου 18”
Bi-tone machined -face
Έκδοση D/C Premium

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΖΑΝΤΕΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Μαύρο PVC
Έκδοση S/C Standard

Zάντες αλουμινίου 18”
μαύρες machined-face
Προαιρετικά σε όλες τις εκδόσεις
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Zάντες αλουμινίου 17”
μαύρες machined-face
Προαιρετικά σε όλες τις εκδόσεις

Μαύρο ύφασμα με οριζόντιο σχέδιο
Εκδόσεις E/C Standard, Comfort,
Advance

Μαύρο ύφασμα με κάθετο σχέδιο
Εκδόσεις Special, Cruiser

Μαύρο δέρμα
Έκδοση Premium

Zάντες αλουμινίου 17”
Προαιρετικά σε όλες τις εκδόσεις
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

2.4 l D-4D
6 M/T 4X2

2.4 l D-4D
6 M/T 4X4

2.4 l D-4D
6 A/T 4X4

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ισχύουσα νομοθεσία)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

2.4 l D-4D
6 M/T 4X2

2.4 l D-4D
6 M/T 4X4

2.4 l D-4D
6 A/T 4X4

Κωδικός κινητήρα

2GD

2GD

2GD

Μικτός κύκλος (γρ./ χλμ.)

6.8

7.1*/7.0~/7.0˚

7.8

Κύλινδροι

4 σε σειρά

4 σε σειρά

4 σε σειρά

Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)

7.9

8.3*/8.2~/8.2˚

9.5

Μηχανισμός βαλβίδων

16-βάλβιδος DOHC

16-βάλβιδος DOHC

16-βάλβιδος DOHC

Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.)

6.1

6.4*/6.3~/6.3˚

6.7

Τροφοδοσία

Προτεινόμενος τύπος καυσίμου

Πετρέλαιο 48 κετανίων

Πετρέλαιο 48 κετανίων

Πετρέλαιο 48 κετανίων

Κυβισμός (κ.εκ.)

2393

2393

2393

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα)

80

80

80

Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.)

92.0 x 90.0

92.0 x 90.0

92.0 x 90.0

Σχέση συμπίεσης

15:6:1

15:6:1

15:6:1

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, CO2 (ισχύουσα νομοθεσία)

Σύστημα άμεσου ψεκασμού με τεχνολογία Common rail

Μικτός κύκλος (γρ./ χλμ.)

178*/177

187*/185~/185˚

204

Μέγιστη ισχύς (DIN/hp)

150

150

150

Αστικός κύκλος (γρ./ χλμ.)

209*/208

218*/216~/216˚

250

Μέγιστη ισχύς (kW/rpm)

110/3400

110/3400

110/3400

Υπεραστικός κύκλος (γρ./ χλμ.)

161*/161

168*/167~/167˚

177

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)

400/1600-2000

400/1600-2000

400/1600-2000

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

2.4 l D-4D
6 M/T 4X2

2.4 l D-4D
6 M/T 4X4

2.4 l D-4D
6 A/T 4X4

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (Οδηγία ΕΕ 715/2007 όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2015/45W)
Euro class

EURO 6 Y

EURO 6 Y

EURO 6 Y

Μονοξείδιο του άνθρακα CO (χλστγρ./χλμ.)

136

136

74

Οξείδια του αζώτου, ΝΟx (χλστγρ./χλμ.)

82.2

82.2

76.7

Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα)

175

170

170

Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.)

13.2

13.2

12.8

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

2.4 l D-4D
6 M/T 4X2

2.4 l D-4D
6 M/T 4X4

2.4 l D-4D
6 A/T 4X4

Υδρογονάνθρακες, THC & Οξείδια του αζώτου, NOx (χλστγρ./χλμ.)

95.4

95.4

85.4

Σωματίδια καπνού (χλστγρ./χλμ.)

1.31

1.31

1.25

Θόρυβος εν κινήσει dB(A)

72

72

69

Εμπρός
Η κατανάλωση καυσίμου και τα επίπεδα θορύβου μετρώνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, με βασικό όχημα παραγωγής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαικής νομοθεσίας που δημοσιεύει η
Ευρωπαική Επιτροπή.
Για περισσότερες πληροφορίες, ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe NV/SA. Η κατανάλωση καυσίμου και οι
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) του οχήματος σας ίσως διαφέρουν από τις μετρήσεις. Η οδηγική συμπεριφορά καθώς και άλλοι παράγοντες (όπως οι συνθήκες του οδοστρώματος, η
κυκλοφοριακή κίνηση, η κατάσταση του οχήματος, ο εξοπλισμός, το φορτίο, ο αριθμός επιβατών, ...) παίζουν ρόλο στη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(CO2).

Διπλά ψαλίδια

Πίσω

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ
Εμπρός
Πίσω

Φύλλα σούστας με αμορτισέρ διπλής ενέργειας
2.4 l D-4D
6 M/T 4X2

2.4 l D-4D
6 M/T 4X4

2.4 l D-4D
6 A/T 4X4

Αεριζόμενα δισκόφρενα
Ταμπούρα

* Single Cab, ~Extra Cab, ˚Double Cab

44

45

Τεχνικά χαρακτηριστικά

2.4 l D-4D
6 M/T 4X4

2.4 l D-4D
6 A/T 4X4

Εξωτερικό συνολικό μήκος (χλστ.)

5330

5330

5330

Εξωτερικό συνολικό πλάτος (χλστ.)

1800*/1855~

1800*/1855

1855

Εξωτερικό συνολικό ύψος (χλστ.)

1795*/1810~

1795*/1810~/1815˚

1815

Μετατρόχιο εμπρός (χλστ.)

1500*/1540~

1510*/1550~

1550

Μετατρόχιο πίσω (χλστ.)

1510*/1550~

1510*/1550~

1550

Πρόβολος εμπρός (χλστ.)

1000

1000

1000

Πρόβολος πίσω (χλστ.)

1250

1250

1250

Μεταξόνιο (χλστ.)

3085

3085

3085

Ελάχιστη ακτίνα στροφής τροχού (μ.)

6.3*/6.4~

6.3*/6.4~

6.4

Εσωτερικό συνολικό μήκος (χλστ.)

1732

1732

1732

Εσωτερικό συνολικό ύψος (χλστ.)

1175*/1170

1175*/1170

1170

Μήκος χώρου φόρτωσης (χλστ.)

2350*/1840

2350*/1840~/1555˚

1555˚

Εσωτερικό μήκος χώρου φόρτωσης (χλστ.)

2315*/1810~

2315*/1810~/1525˚

1525˚

Πλάτος χώρου φόρτωσης (χλστ.)

1575*/1540

1575*/1540

1540

Ύψος χώρου φόρτωσης (χλστ.)

480

480

480

Μικτό βάρος οχήματος (κιλά)

2950*/3000~

3080*/3150~/3210˚

3210

Καθαρό βάρος (κιλά)

1975-2170

1975-2170

2095-2160

Ωφέλιμο φορτίο (κιλά)

1005*/1005~

1030*/1025~/1040˚

1040

Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένα (κιλά)

2800*/3000~

3200/3500**

3200

Ικανότητα ρυμούλκησης χωρίς φρένα (κιλά)

750

750

750

ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ

2.4 l D-4D
6 M/T 4X2

2.4 l D-4D
6 M/T 4X4

2.4 l D-4D
6 A/T 4X4

Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (χλστ.)

277*/289~

277*/289~/293˚

293

Γωνία προσέγγισης (°)

30˚/ 31˚

30˚/31˚/31˚

31˚

Γωνία διαφυγής (°)

25˚/26˚

25˚/26˚/26˚

26˚

* Single Cab
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~ Extra Cab

˚ Double Cab

1500 mm

3085 mm

1510 mm

1800 mm

5330 mm

1800 mm

1540 mm

3085 mm

1550 mm

1855 mm

5330 mm

1855 mm

1540 mm

3085 mm

1550 mm

1855 mm

5330 mm

1855 mm

1810 mm

2.4 l D-4D
6 M/T 4X2

1815 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ

1795 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Εξοπλισμός

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

Standard

Comfort

Special

Advance

Cruiser

Premium

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ

Standard

Comfort

Special

Advance

Cruiser

Premium

Φωτιστικά σώματα με λειτουργία Follow-me-home













Ατσάλινες ζάντες 17” ασημί

*

*

–

–

–

–

Αισθητήρες φώτων













Ατσάλινες ζάντες 17” μαύρες





–



–

–

Ηλεκτρικοί καθρέπτες

–











Ζάντες αλουμινίου 17”

–

–



–



–

Θερμαινόμενοι καθρέπτες

–











Ζάντες αλουμινίου 18’’ Bi-tone (machined-face)

–

–

–

–

–



Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες

–

–



–





Ελαστικά παντός εδάφους











–

Κλείδωμα με τηλεχειρισμό

–











Ελαστικά υψηλών ταχυτήτων

–

–

–

–

–



Σύστημα Έξυπνης Εισόδου και Εκκίνησης

–

–

–

–

–



Ρεζέρβα με ατσάλινη ζάντα











–

Λαβή στη θύρα καρότσας

§
*











Ρεζέρβα με ζάντα αλουμινίου

–

–

–

–

–



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Standard

Comfort

Special

Advance

Cruiser

Premium

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Standard
Standard

Comfort
Comfort

Special
Special

Advance
Advance

Cruiser
Cruiser

Premium
Premium

Μαύρη εμπρός μάσκα





–



–

–

Τιμόνι
Τιμόνι τεσσάρων
τεσσάρων ακτίνων
ακτίνων από
από ουρεθάνη
ουρεθάνη
Δερμάτινο
τιμόνι
τεσσάρων
Δερμάτινο τιμόνι τεσσάρων ακτινών
ακτινών







–
–




–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Ασημί
Ασημί ένθετο
ένθετο στο
στο τιμόνι
τιμόνι
Ραφές σε
σε γκρι
γκρι απόχρωση
απόχρωση στο
Ραφές
στο τιμόνι
τιμόνι






















–
–

–
–

Δακτύλιοι
Δακτύλιοι χρωμίου
χρωμίου στον
στον πίνακα
πίνακα οργάνων
οργάνων
Κεντρική
κονσόλα
σε
μαύρη
Κεντρική κονσόλα σε μαύρη απόχρωση
απόχρωση












































–
–

Εμπρός μάσκα χρωμίου

–

–



–





Περίγραμμα χρωμίου στην εμπρός μάσκα

–

–



–





Προβολείς ομίχλης

–

–









Μαύρος εμπρός προφυλακτήρας





–

–

–

–

Εμπρός προφυλακτήρας στο χρώμα του αμαξώματος

–

–









Μαύρος πίσω προφυλακτήρας





–



–

–

Πίσω προφυλακτήρας χρωμίου

–

–



–





Στενός εμπρός προφυλακτήρας

*

*

–

–

–

–

§

§

Πλατύς εμπρός προφυλακτήρας













Μαύροι εξωτερικοί καθρέπτες





–



–

–

Εξωτερικοί καθρέπτες χρωμίου

–



–

–





Μαύρες λαβές θυρών





–



–

–

Λαβές θυρών χρωμίου

–

–



–





–



–

–

Μαύρη λαβή θύρας καρότσας

§

§





Λαβή χρωμίου στη θύρα καρότσας

–

–



–



Περίγραμμα θυρών από χρώμιο

–

–

–

–

–



Πίσω φιμέ τζάμια

–

–



–





 = Βασικός εξοπλισμός
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− = Δεν διατίθεται

* Έκδοση Single Cab

§



Περίγραμμα
Περίγραμμα οθόνης
οθόνης πολυμέσων
πολυμέσων piano
piano black
black
Περίγραμμα
οθόνης
πολυμέσων
Περίγραμμα οθόνης πολυμέσων χρωμίου
χρωμίου

–
–












–
–





–
–
–
–

–
–






–
–

–
–




–
–

Μαύρο
Μαύρο ένθετο
ένθετο στο
στο μοχλό
μοχλό ταχυτήτων
ταχυτήτων
Μαύρο
περίγραμμα
Μαύρο περίγραμμα στο
στο μοχλό
μοχλό ταχυτήτων
ταχυτήτων











–
–






–
–
–
–

–
–

Περίγραμμα
Περίγραμμα χρωμίου
χρωμίου στο
στο μοχλό
μοχλό ταχυτήτων
ταχυτήτων
Χειρόφρενο
από
ουρεθάνη
Χειρόφρενο από ουρεθάνη

–
–

–
–

–
–

























–
–

–
–




–
–













–
–




–
–

–
–

–
–

–
–

Μοχλός
Μοχλός ταχυτήτων
ταχυτήτων με
με δερμάτινη
δερμάτινη επένδυση
επένδυση
Ασημί
ένθετο
στο
μοχλό
ταχυτήτων
Ασημί ένθετο στο μοχλό ταχυτήτων

–
–

Έμβολο
Έμβολο χρωμίου
χρωμίου στο
στο χειρόφρενο
χειρόφρενο
Εμπρός
υποβραχιόνιο
Εμπρός υποβραχιόνιο από
από ουρεθάνη
ουρεθάνη
 = Βασικός εξοπλισμός

− = Δεν διατίθεται

* Έκδοση Single Cab

§

–
–

–
–

Έκδοση Extra Cab

Έκδοση Extra Cab
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Εξοπλισμός

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Standard

Comfort

Special

Advance

Cruiser

Premium

ΑΝΕΣΗ

Standard

Comfort

Special

Advance

Cruiser

Εμπρός υποβραχιόνιο με υφασμάτινη επένδυση

–

–



–



–

Κουμπί εκκίνησης κινητήρα

–

–

–

–

–



Εμπρός υποβραχιόνιο με δερμάτινη επένδυση

–

–

–

–

–



Αναλογικό ταχύμετρο













Επάνω ταμπλό σε μαύρη απόχρωση













Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’ύψος και τηλεσκοπικά

























Premium

Κάτω ταμπλό σε μαύρη απόχρωση













Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS)

Μαύροι κεντρικοί αεραγωγοί με μαύρο περίγραμμα













Χειροκίνητος εσωτερικός καθρέπτης (ημέρα/νύχτα)















Kάμερα οπισθοπορίας με κατευθυντήριες γραμμές

–

–



–







Air-condition











–



Αυτόματος κλιματισμός

–

–

–

–

–



Φίλτρο καθαρισμού γύρης













Ένθετο χρωμίου στους κεντρικούς αεραγωγούς
Μαύροι πλευρικοί αεραγωγοί

–



Ένθετο χρωμίου στους πλευρικούς αεραγωγούς

–

–


–





–


–





Μαύρο περίγραμμα στους πλευρικούς αεραγωγούς





–



–

–

Περίγραμμα χρωμίου στους πλευρικούς αεραγωγούς

–

–



–





Φίλτρο καθαρισμού αέρα













Πίσω υποβραχιόνιο

–

–

–

–





Υφασμάτινα υποβραχιόνια θυρών σε μαύρη απόχρωση

–











Υποβραχιόνια εμπρός θυρών με δερμάτινη επένδυση

–

–

–

–

–



Διακριτά εμπρός καθίσματα οδηγού-συνοδηγού













Εσωτερικές λαβές θυρών από χρώμιο

–

–



–



Ηλεκτρικά συρόμενο κάθισμα οδηγού

–

–

–

–

–



Ηλεκτρικά αναδιπλούμενο κάθισμα οδηγού

–

–

–

–

–



Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος

–

–



–



–

Κάθισμα οδηγού ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος

–

–

–

–

–



–

–

–

–



–

–

–

–

–



ΑΝΕΣΗ

Standard

Comfort

Special

Advance

Cruiser

Premium

Κάτω ταμπλό σε μαύρη απόχρωση













Κάθισμα οδηγού ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο με λειτουργία μνήμης

–

Μαύροι κεντρικοί αεραγωγοί με μαύρο περίγραμμα













Καθίσματα PVC

*

Ένθετο χρωμίου στους κεντρικούς αεραγωγούς

–

–



–





Υφασμάτινα καθίσματα

§









–

Μαύροι πλευρικοί αεραγωγοί













Δερμάτινα καθίσματα

–

–

–

–

–



Ένθετο χρωμίου στους πλευρικούς αεραγωγούς

–

–



–





Εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα

–

–

–

–

–



Μαύρο περίγραμμα στους πλευρικούς αεραγωγούς





–



–

–

Ανακλινόμενα καθίσματα πίσω, διαιρούμενα 60:40

–

–

–

–





Περίγραμμα χρωμίου στους πλευρικούς αεραγωγούς

–

–



–





Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα

–











Υφασμάτινα υποβραχιόνια θυρών σε μαύρη απόχρωση

–











Σταθερό πίσω παρμπρίζ













Υποβραχιόνια εμπρός θυρών με δερμάτινη επένδυση

–

–

–

–

–



Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

–

–

–







Εσωτερικές λαβές θυρών από χρώμιο

–

–



–





 = Βασικός εξοπλισμός
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− = Δεν διατίθεται

 = Βασικός εξοπλισμός

− = Δεν διατίθεται

* Έκδοση Single Cab

§

Έκδοση Extra Cab
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Εξοπλισμός

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΣΗ

Standard

Comfort

Special

Advance

Cruiser

Premium

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Standard

Comfort

Special

Advance

Cruiser

Premium

Αυτόματη λειτουργία παραθύρου οδηγού

–











Ηχοσύστημα Ραδιο/CD με δυνάτοτητα MP3 και WMA





–



–

–

Λειτουργία αντι-μπλοκαρίσματος στο παράθυρο οδηγού

–











Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch® 2

–

–



–





Λειτουργία αντι-μπλοκαρίσματος στα ηλεκτρ. παράθυρα

–

–

–

–

–



Έγχρωμη οθόνη αφής 7’’

–

–



–





Λωρίδα σκίασης στο παρμπρίζ

–

–



–





2 ηχεία

*

*

–

–

–

–

Φίλτρο UV στα παράθυρα













4 ηχεία

§

§

–



–

–

Προσωπικός εσωτερικός φωτισμός οδηγού/συνοδηγού

–

–



–





6 ηχεία

–

–



–





Κεντρικός φωτισμός













Θύρες σύνδεσης Aux-in & USB













Σύστημα φωτισμού εισόδου













Σύστημα Bluetooth hands-free













Εμπρός βοηθητικές λαβές

ΑΝΕΣΗ


Standard


Comfort


Special


Cruiser



Premium


Κάμερα Οπισθοπορίας

–

–



–





–


Advance


Καθρέπτης στο σκιάδιο οδηγού

–











ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Standard

Comfort

Special

Advance

Cruiser

Premium

Πίσω βοηθητικές λαβές

–

–

Καθρέπτης στο σκιάδιο συνοδηγού

–

–



–





Πρίζα 12V





^



^

^

Πρίζα 220V

–

–

–

–





Ηλεκτρικό κλείδωμα θυρών

§











Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

–

–

–







Μονόχρωμη οθόνη LCD πολλαπλών πληροφοριών





–



–

–

Έγχρωμη οθόνη TFT 4.2’’ πολλαπλών πληροφοριών

–

–



–





Ένδειξη οικολογικής οδήγησης













Διακόπτης τετρακίνησης ◊

–











Διακόπτες επιλογής οδήγησης Eco & Power













Cruise control

–

–









Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι













Χειριστήρια Συστήματος Πολυμέσων στο τιμόνι

–

–



–





Χειριστήρια τηλεφώνου στο τιμόνι













Κάλυμμα ηχομόνωσης καμπίνας













 = Βασικός εξοπλισμός
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− = Δεν διατίθεται

* Έκδοση Single Cab

§

Έκδοση Extra Cab

^2 πρίζες 12V

Ντουλαπάκι στην κεντρική κονσόλα













Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος στην εμπρός κονσόλα














Ντουλαπάκι συνοδηγού με κλειδαριά











Ντουλαπάκι συνοδηγού με λειτουργία ψύξης

–











Θήκες στις εμπρός θύρες













Θήκες στις πίσω θύρες

–

–

–







Εμπρός θήκες μπουκαλιών













Πίσω θήκες μπουκαλιών

§

§









Ποτηροθήκες εμπρός













Ποτηροθήκες πίσω

–

–

–

–





Άγκιστρα ρούχων στις θέσεις πίσω επιβατών

–

–

–

–





Θήκη γυαλιών ηλίου













Θήκες στην πλάτη των καθισμάτων οδηγού/συνοδηγού

§

§









 = Βασικός εξοπλισμός

− = Δεν διατίθεται

§

Έκδοση Extra Cab
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Εξοπλισμός

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Standard

Comfort

Special

Advance

Cruiser

Premium

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Standard

Comfort

Special

Advance

Cruiser

Premium


ABS με Κατανομη Πέδησης EBD













Υπενθύμιση πρόσδεσης εμπρός ζωνών ασφαλείας











Σύστημα Υποβοήθησης Πέδησης (BA)













Υπενθύμιση πρόσδεσης πίσω ζωνών ασφαλείας

–

–

–







Φώτα Πέδησης Αμεσης Ανάγκης (EBS)













Προεντατήρες και ρυθμιστές έντασης

§

§









Πίσω φως Πέδησης τύπου LED













Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού













Πίσω φώτα τύπου λαμπτήρα













Σύστημα πρόσδεσης παιδικών καθισμάτων ISOFIX

–

–

–







Εμπρός προβολείς αλογόνου τύπου reflector











–

Φώτα ημέρας τύπου λαμπτήρα











–

Καθίσματα οδηγού - συνοδηγού με τεχνολογία μείωσης
τραυματισμού αυχένα WIL















Πίσω προσκέφαλα (2)

§

§



–

–

–

Πίσω προσκέφαλα (3)

–

–

–







Εμπρός προβολείς LED τύπου Projector

–

–

–

–

–

Φώτα ημέρας LED

–

–

–

–

–



Χειροκίνητη ρύθμιση ύψους εμπρός φώτων











–

Αυτόματη ρύθμιση ύψους εμπρός φώτων

–

–

–

–

–



ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Standard

Comfort

Special

Advance

Cruiser

Premium

Σύστημα καθαρισμού εμπρός φώτων

–

–



–





Ανάρτηση υψηλής αντοχής

§

§

~

–

–

–

Προβολείς ομίχλης εμπρός

–

–









Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας σε επικλινές έδαφος













Ενσωματωμένα φλας στους καθρέπτες

§

§









Πίσω διαφορικό

–











Cruise Control

–

–









Διακόπτης τετρακίνησης

–











Σύστημα Αποφυγής Πρόσκρουσης με ανίχνευση πεζών

–

–

^







Διαφορικό Αυτόματης Αποσύνδεσης (ADD)

–











Κλείδωμα πίσω διαφορικού

–











Σύστημα Ειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας με ανίχνευση κόπωσης
οδηγού

–

–

^







Σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας

–

–

^

–





Κάμερα Οπισθοπορίας

–

–



–





Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας οχήματος (VSC)













Σύστημα Ελέγχου Ταλάντωσης κατά τη ρυμούλκηση (TSC)













Σύστημα Ενεργού Ελέγχου Πρόσφυσης (A-TRC)













Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα (HAC)













Σύστημα Ελέγχου Καθόδου (DAC)

–

–



–





Immobiliser













Αερόσακοι SRS - 7 αερόσακοι













 = Βασικός εξοπλισμός
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− = Δεν διατίθεται

§

Έκδοση Extra Cab

^ Έκδοση Special TSS

Λειτουργία θέρμανσης και ανάφλεξης κινητήρα













Εσωτερικοί γάντζοι καρότσας

§

§









Εξωτερικοί γάντζοι καρότσας

*

*

–

–

–

–

Στενά πλαϊνά φτερά

*

*

–

–

–

–

Πλατιά πλαϊνά φτερά

§

§









Προστατευτικό πλαίσιο καμπίνας





–



–

–

Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ













Προστατευτικό κάλυμμα πατώματος στο αμάξωμα













Εμπρός και πίσω λασπωτήρες













 = Βασικός εξοπλισμός

− = Δεν διατίθεται

* Έκδοση Single Cab

§

Έκδοση Extra Cab

~ Έκδοση Special Duty
55

Γλωσσάρι

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ
ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ HILUX ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΗΓΕΤΗ.
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Λειτουργία Follow-me-home
Ενεργοποιείται από τον οδηγό για πρόσθετη ασφάλεια
και πρακτικότητα το βράδυ. Οι προβολείς παραμένουν
αναμμένοι για 30 δευτερόλεπτα αφότου σταθμεύσετε το
όχημά σας για να φωτίζουν τη διαδρομή ως την πόρτα
σας.

Υποβοήθηση πέδησης (BA)
Σε περίπτωση ακινητοποίησης έκτακτης ανάγκης,
η υποβοήθηση πέδησης (BA) ανιχνεύει αυτήν την
πρόθεση και ασκεί πρόσθετη πίεση στα φρένα. Με τον
τρόπο αυτό, το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών
(ABS) μπορεί να λειτουργήσει με μέγιστη απόδοση.

Σύστημα Ενεργού Ελέγχου Πρόσφυσης (A-TRC)
Σχεδιασμένο για οδήγηση εντός και εκτός δρόμου, το
A-TRC σας βοηθά να συνεχίζετε ακόμα και στις πιο
αντίξοες συνθήκες. Αυτό το έξυπνο σύστημα ελέγχου
πρόσφυσης εφαρμόζει δύναμη πέδησης στον ένα
τροχό που ενδεχομένως διολισθαίνει, ενώ παράλληλα
κατανέμει ομαλά την ισχύ στους υπόλοιπους τρεις που
έχουν πρόσφυση.

Στιβαρό αμάξωμα
Όλες οι περιοχές της δομής αμαξώματος, όπως
η εγκάρσια δοκός, η πλευρική μπάρα και η δομή
ανάρτησης, έχουν ενισχυθεί για εξαιρετικά υψηλή
ακαμψία.

Σύστημα ‘Eξυπνης Eισόδου & Eκκίνησης
Αντί για το συμβατικό κλειδί, το σύστημα Έξυπνης
Εισόδου & Εκκίνησης διαθέτει έναν πομπό που σας
επιτρέπει να ξεκλειδώσετε τις πόρτες τραβώντας
τη λαβή και να τις κλειδώσετε ξανά πατώντας ένα
κουμπί. Για να ανάψετε ή να σβήσετε τον κινητήρα,
απλά πατήστε το κουμπί Start/Stop. To μόνο που
χρειάζεται να κάνετε είναι να έχετε το κλειδί Έξυπνης
Εισόδου στην τσέπη ή την τσάντα σας.

Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (VSC)
Το σύστημα VSC ενεργοποιεί αυτόματα κάθε επιμέρους
φρένο ανάλογα με τις ανάγκες και ελέγχει την απόδοση
του κινητήρα, προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση
της σταθερότητας και στην αποφυγή της ολίσθησης σε
απότομες στροφές ή ολισθηρά οδοστρώματα.

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα (HAC)
Το Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα
(HAC) βοηθάει στη διασφάλιση ομαλής εκκίνησης σε
απότομη κλίση, εφαρμόζοντας δύναμη πέδησης για
έως και 5 δευτερόλεπτα μετά την απελευθέρωση του
πεντάλ του φρένου. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η
ολίσθηση του οχήματος προς τα πίσω. Ενεργοποιείται
με την άσκηση έντονης πίεσης στο πεντάλ του φρένου
μετά την ακινητοποίηση, εφόσον ο μοχλός αλλαγής
ταχυτήτων βρίσκεται σε οποιαδήποτε θέση πρόσθιας
κίνησης.

Αερόσακοι SRS
Το Hilux διαθέτει 7 αερόσακους. Σε αυτούς
συμπεριλαμβάνονται αερόσακος γονάτων οδηγού, αερόσακοι
SRS οδηγού και συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι για τα
μπροστινά καθίσματα και ενιαίοι αερόσακοι SRS οροφής
τύπου κουρτίνας που καλύπτουν τους επιβάτες τόσο των
εμπρός όσο και των πίσω καθισμάτων.

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) με
ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (EBD)
Το ABS αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών κατά
την πέδηση. Το EBD συμπληρώνει αυτό το σύστημα,
βελτιστοποιώντας την κατανομή της δύναμης πέδησης
σε κάθε τροχό, ώστε να αντισταθμίζονται τα διαφορετικά
φορτία. Αυτά τα δύο συστήματα μαζί σάς βοηθούν να
διατηρείτε τον έλεγχο του αυτοκινήτου όταν φρενάρετε
απότομα.

Σύστημα Ελέγχου Ταλάντωσης ρυμουλκούμενου (TSC)
Καταστέλλει οποιαδήποτε ταλάντωση του
ρυμουλκούμενου προκαλείται από ανέμους, ανώμαλα
εδάφη ή την οδήγηση, οποτεδήποτε ρυμουλκείτε.
Με αισθητήρες που ανιχνεύουν εκτροπές, το TSC
χρησιμοποιεί έλεγχο επιβράνδυσης και μειώνει
την ροπή για να περιορίσει την ταλάντωση.
Μια ηχητική ένδειξη πραγματοποείται, ενώ για να
ειδοποιηθούν οι οδηγοί που ακολουθούν, ανάβουν τα
φώτα πέδησης.

Σύστημα Ελέγχου Καθόδου (DAC)
Όταν κατηφορίζετε σε εκτός δρόμου διαδρομές, το
DAC εφαρμόζει επιμέρους πέδηση για να διατηρεί το
όχημα σταθερό και την ταχύτητά του μεταξύ 5 και 7
χλμ/ώρα. Το DAC λειτουργεί είτε κινείστε προς τα εμπρός
είτε με όπισθεν, ενώ όταν ενεργοποιείται δεν χρειάζεται ο
οδηγός να πατά το πεντάλ, λειτουργεί αυτόνομα.

Καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με σύστημα
περιορισμού τραυματισμών αυχένα (WIL)
Σε περίπτωση πρόσκρουσης σε χαμηλότερες ταχύτητες
και ειδικότερα οπίσθιας πρόσκρουσης, τα καθίσματα
WIL και τα προσκέφαλα προστατεύουν το κεφάλι
και την πλάτη. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος αυχενικών
τραυματισμών.
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Peace of mind

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ TOYOTA.

Service Ποιότητας Toyota

Χαμηλότερο κόστος συντήρησης

Γνήσια ανταλλακτικά
Toyota

Αξεσουάρ
Toyota

Ολοκληρωμένη Εγγύηση
Toyota

Toyota
Eurocare

Toyota
Πρόσθετη ασφάλεια

Οι έμποροι της Toyota βρίσκονται
εδώ για να σας βοηθήσουν και να σας
καθοδηγήσουν σε όλα τα θέματα service
του οχήματός σας. Το Hilux σας χρειάζεται
έναν πλήρη έλεγχο Υγείας & Ασφάλειας
κάθε 2 χρόνια ή 30.000 χλμ. (όποιο
προηγηθεί). Ένας ενδιάμεσος έλεγχος
είναι απαραίτητος κάθε χρόνο ή 15.000
χλμ.

Όλα τα οχήματα Toyota είναι σχεδιασμένα
και κατασκευασμένα με γνώμονα
την ελαχιστοποίηση του κόστους
συντήρησης. Αυτό σημαίνει ότι τα
εξαρτήματα που απαιτούν συντήρηση
είναι λιγότερα, ενώ εξίσου σημαντικό
είναι ότι η τεχνολογία Toyota επιτρέπει
την εύκολη πρόσβαση, με αποτέλεσμα οι
εργαροώρες να ελαχιστοποιούνται και η
τιμολόγηση να είναι πιο ανταγωνιστική.

Σε περίπτωση ατυχήματος, το Ηilux
είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να
ελαχιστοποιείται το κόστος επισκευών,
αφού τα ακριβότερα εξαρτήματα έχουν
τοποθετηθεί επί τούτου εκτός ζωνών
πρόσκρουσης. Το τελικό αποτέλεσμα
είναι μικρότερο κόστος ανταλλακτικών
και εργασίας.

Τα γνήσια αξεσουάρ Toyota έχουν
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με την
ίδια φροντίδα, ποιότητα και προσοχή
στη λεπτομέρεια όπως τα οχήματα
Toyota. Προσθέτοντας μια πινελιά στυλ,
άνεσης, ευκολίας και πρακτικότητας,
έχουν δοκιμαστεί για την εξαιρετική τους
αντοχή και βελτιώνουν την ικανοποίηση
σας από το νέο σας αυτοκίνητο. Όλα
τα αξεσουάρ καλύπτονται από 3-ετή
εγγύηση όταν αγοράζονται μαζί με το
αυτοκίνητο*.

Κάθε νέο Toyota καλύπτεται από εγγύηση
6 ετών ή 180.000 χλμ. (όποιο προηγηθεί),
για όλα τα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου
και για κάθε ελάττωμα που οφείλεται
σε κατασκευαστικό σφάλμα. Επιπλέον,
η εγγύηση καλύπτει το οποιοδήποτε
ελάττωμα στη βαφή ή την εμφάνιση
σκουριάς που ενδεχομένως προκύψει
από κατασκευαστικό σφάλμα (εκτός από
τη βάση της καρότσας που καλύπτεται
για 1 έτος). Κάθε επαγγελματικό όχημα
Toyota καλύπτεται από 6-ετή εγγύηση
απεριορίστων χιλιομέτρων από διάτρηση*
των επιφανειών του αμαξώματος που
προκαλείται από κατασκευαστικό σφάλμα
στα υλικά ή την τεχνική αρτιότητα (εκτός
από τη βάση της καρότσας που καλύπτεται
για 3 έτη).

Απολαύστε ξέγνοιαστη οδήγηση με την
δωρεάν Οδική Βοήθεια Toyota Eurocare
σε 40 Ευρωπαϊκές χώρες για 3 έτη.§. Σε
κάθε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος,
το πρόγραμμα Toyota Eurocare είναι
σχεδιασμένο να λειτουργεί άμεσα και
εύκολα ώστε εσείς να συνεχίσετε το
ταξίδι σας αμέριμνοι.

Το ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας
της Toyota έχει περάσει επιτυχώς την
απαιτητική δοκιμασία της ‘’επίθεσης
των 5 λεπτών’’ που έχουν θεσπίσει
οι ασφαλιστικές εταιρίες και παρέχει
εξαιρετική προστασία. Επίσης, τόσο
το σύστημα συναγερμού όσο και
το immobiliser του κινητήρα είναι
εγκεκριμένα από όλες τις μεγάλες
ασφαλιστικές εταιρίες της Ευρώπης.
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*Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
Εξουσιοδοτημένο έμπορο Toyota, για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά.
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Περιβάλλον

Η ΤΟΥΟΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ
1

4
ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Η προσεκτική/σκεπτόμενη οδήγηση του Toyota σας
μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου και τις
εκπομπές CO2 έως και 30%. Το προσωπικό πωλήσεων στις
εκθέσεις μας μπορεί να υποδείξει πώς να εκμεταλλευτείτε
στο έπακρο τις δυνατότητες του νέου σας αυτοκινήτου και
να μεγιστοποιήσετε την οικονομία καυσίμου.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
κάθε δραστηριότητας και πρακτικής της Toyota.
Κατά τη σχεδίαση και κατασκευή των οχημάτων
της, κάθε επιμέρους στοιχείο εξετάζεται
προσεκτικά ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη
περιβαλλοντική απόδοση του καθ’ όλη τη
διάρκεια ζωής του οχήματος. Η Ανάλυση του
Κύκλου Ζωής (LCA) για το νέο Hilux σε σύγκριση
με το προηγούμενο μοντέλο έδειξε μείωση των
εκπομπών όλων των βασικών ρύπων, 15% σε
CO2 (Διοξείδιο του άνθρακα), 5% σε NOx (Οξείδια
του Αζώτου), 7% σε SOx (Διοξείδιο του Θείου),
10% σε PM (Μικροσωματίδια) και 17% σε NMHC
(Υδρογονάνθρακες χωρίς μεθάνιο).
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5
ΜΕΙΩΣΗ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα των
δραστηριοτήτων της Toyota από τη
γένεση της. Για παράδειγμα, το 95% του
συνόλου σε κάθε Hilux είναι ανακτήσιμο
και επαναχρησιμοποιήσιμο, το 100% των
μερών και υλικών που χρησιμοποιούνται
είναι κωδικοποιημένο για πιο εύκολη
αποσυναρμολόγηση, ενώ έχουμε καταργήσει
τελείως τη χρήση τεσσάρων βαρέων μετάλλων στην
κατασκευή των οχημάτων μας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2000/53/EC. Η αυστηρή περιβαλλοντική
πολιτική της Toyota σημαίνει ότι σας προσφέρουμε
νέους καινοτόμους τρόπους επιστροφής/διάσωσης του
οχήματος σας όταν κάποια στιγμή φθάσει «στο τέλος του
δρόμου». Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο έμπορο Toyota ή
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.toyota.gr.

2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Η παραγωγή οχημάτων τοπικά σημαίνει λιγότερα
χιλιόμετρα και άρα περιορισμένο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα. Είτε μεταφέρουμε προμήθειες στα
εργοστάσια μας, είτε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά
στους πελάτες μας, βελτιστοποιούμε συνεχώς την
αποδοτικότητα των φορτίων και ελαχιστοποιούμε
τις αποστάσεις που πρέπει να διανυθούν, ενώ
παράλληλα μεγιστοποιούμε τη χρήση των
σιδηροδρόμων.

Μετά την αγορά του νέου σας αυτοκινήτου, εμπιστευθείτε
την υψηλή κατάρτιση των στελεχών aftersales της
Toyota για να διασφαλίσετε την συνεχή υψηλή απόδοση
του οχήματος σας. Η χρήση γνήσιων και κάποιων
ανακατασκευασμένων γνήσιων ανταλλακτικών
συμβάλει στην περαιτέρω μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.

3
ΛΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης του δικτύου
εκθέσεων της Toyota αποτελεί πάγια δέσμευση μας.
Η πληθώρα των πρωτοβουλιών βιωσιμότητας της Τοyota,
όπως οι συνεχείς έλεγχοι κατανάλωσης ενέργειας,
η ανάκτηση βρόχινων υδάτων, η βελτιωμένη μόνωση
των κτιρίων και η ολοένα αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, συμβάλουν αποτελεσματικά στη μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας και υδάτων αλλά και στη μείωση
του όγκου των αποβλήτων.
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Κληρονομιά

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
ΘΡΥΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ
ΑΠΟ ΤΟ 1968
Το Hilux είναι δικαίως υπερήφανο για την μακρόχρονη
φήμη του ως του πιο σκληροτράχηλου αυτοκινήτου.
Από τότε που κυκλοφόρησε το 1968, αυτό το θρυλικό
pick-up αφήνει το ίχνος του απ’ όπου περνάει. Έχει
ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει αγωνιστεί
περνώντας μέσα από την Αφρικανική έρημο, έχει
κατακτήσει ηφαίστεια, εξερεύνησε τον Αμαζόνιο και
έφτασε ως τον Βόρειο Πόλο. Το 2015, ένα Hilux ανέβηκε
για άλλη μια φορά στο βάθρο του Ράλλυ του Dakar για
να γιορτάσει τον τρίτο του τερματισμό στην πρώτη
τριάδα μέσα σε τέσσερα χρόνια. Η θρυλική δύναμη και
αξιοπιστία του Hilux είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο.
Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι το pick-up
με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως.

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ
ΣΕΛΙΔΑ.
Ανακαλύψτε
περισσότερες
συναρπαστικές ιστορίες
Hilux. Δείτε στη σελ. 5.
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Υπερνικώντας την έρημο
Atacama: το Hilux έχει
θριαμβεύσει στις πιο αντίξοες
συνθήκες για σχεδόν μισό αιώνα
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Εστιάστε το smartphone ή τη webcam σας στο γραφικό και
ξεκινήστε μια νέα εμπειρία με το Hilux.

Αν θέλετε να είστε ένας από αυτούς που θα απολαύσουν
την εμπειρία οδήγησης του Hilux ή αν θέλετε περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον
πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Toyota ή
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.toyota.gr/Hilux
Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής του. Οι εικόνες
στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. Λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό
που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς και ίσως διαφέρουν από τα μοντέλα που διατίθενται στην
περιοχή σας. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό
των αυτοκινήτων που διατίθενται στην περιοχή σας. • Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών
χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • ©2016 by NV Toyota Motor Europe (“TME”). Η αναγνωσιμότητα των QR Codes που απεικονίζονται στο
φυλλάδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σκάνερ που έχει χρησιμοποιηθεί. Η Toyota δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το μηχάνημά σας δεν μπορεί
να διαβάσει κάποιους QR Codes. • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.
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