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USTVARJEN ZA 
PUSTOLOVŠČINO.
HILUX  
ZMORE VSE.

HILUX ŽE VEČ KOT POL STOLETJA LJUDI VOZI NA NAJBOLJ 
ODROČNE KOTIČKE NAŠEGA PLANETA. PRI TEM PREMAGUJE 
VSAKRŠEN TEREN IN IZJEMNO ZAHTEVNE OVIRE. NOVI HILUX JE 
OPRAVIL ŠTEVILNE EKSTREMNE PREIZKUSE IN JE ŠE ZMOGLJIVEJŠI. 
NEPREMAGLJIVOST JE V NJEGOVI NARAVI. ŽE OD LETA 1968 
POOSEBLJA TRPEŽNOST, VZDRŽLJIVOST IN MOGOČNOST.

PREDSTAVITEV
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Hilux vas odpelje, kamorkoli si boste zaželeli. Je tako močan, da lahko premika 
gore. Opremljen je z zmogljivimi motorji, ki lahko vlečejo tudi 3,5 tone težko 
prikolico. Njegov novi 2,8-litrski dizelski motor zmore 204 konjske moči in 500 Nm 
navora. Od 0 do 100 km/h pospeši v desetih sekundah in je najmočnejši Hilux do 
zdaj. Poleg tega ponuja polno moč že pri nizkih obratih, vedno pa je na voljo tudi 
dovolj navora. Ob vsem tem ponuja tudi udobno blaženje, sistem za nadzor nihanja 
in napredni krmilni sistem. Vse to zagotavlja izjemne zmogljivosti, tudi če morate 
vleči 3,5 tone težko prikolico. 

VEČ MOČI,
VEČ NAVORA,
VEČ ZABAVE.

2,8-litrski dizelski motor D-4D 
ponuja maksimalno moč in 
optimizira porabo goriva, hkrati 
pa je precej tišji. Maksimalni 
navor je na voljo pri širokem 
spektru hitrosti, hkrati pa se 
ponaša z odličnim pospeškom. 

DIESEL

2,8 L D-4D 6 S/M
Moč 204 KM 
Poraba goriva* 9,2-9,9 l/100km 
CO2 emisije* 241-259 g/km 
Pospešek 0-100km/h 10,7 sekund 
Na voljo pri paketih opreme City, 
City Plus in Invincible.

DIESEL

2,4 L D-4D 6 R/M
Moč 150 KM
Poraba goriva* 9,6-10,4 l/100km
CO2 emisije* 252-274 g/km
Pospešek 0-100km/h 13,2 sekund
Na voljo pri paketih opreme 
Country, Comfort, City in  
City Plus.

MOTOR IN POGON

S/M = samodejni menjalnik
R/M = ročni menjalnik

* kombinirani cikel

Ste vedeli ... Ustvarjalci znamenite 
britanske avtomobilistične oddaje 
Top Gear so pred časom hoteli 
uničiti Hiluxa, letnik 1988, s 300.000 
prevoženimi kilometri. Premetavali 
so ga valovi, vanj so butale krogle 
za podiranje zgradb, nanj so odvrgli 
prikolico, za konec so ga spustili še 
s stolpnice. In potem so ga samo z 
nekaj osnovnega orodja brez večjih 
težav ponovno zagnali.

VEČ PROSTEGA ČASA. 
VEČ POSLA. 
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Novi Hilux s svojo drzno zunanjostjo izstopa iz množice. Njegova mišičasta  
podoba izžareva moč. Njegovi močni odbijači pa v vseh razmerah varujejo karoserijo. 
K atraktivnemu videzu pripomorejo tudi nove luči in robustna platišča. Na vrhu 
ponudbe je paket opreme Invincible, pri katerem se moč združuje s slogom.

Ste vedeli ... Marty McFly, ki ga je v 
filmski uspešnici Nazaj v prihodnost 
upodobil Michael J. Fox, si je od 
nekdaj želel črnega Hiluxa, letnik 
1985, v črni barvi. Še preden je prvič 
sedel za volan tega avtomobila, je 
odpotoval v leto 1955 in spoznal 
svoje bodoče starše.

ZASNOVAN ZA 
VELIKE STVARI. 
OBLIKOVAN ZA 
ZABAVO.

IZJEMNA OBLIKA. 
NA VSAKEM TERENU.

OBLIKA
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Hilux je zasnovan za premagovanje najbolj ekstremnih razmer in terenov našega 
planeta. Že od nekdaj se ga drži sloves izjemno kakovostnega, trpežnega in 
zanesljivega vozila, ki se ne ustavi pred nobenim izzivom. Ponuja izjemno močno 
karoserijo, je 700 mm oddaljen od tal, s svojo okretnostjo pa samozavestno 
premaguje najbolj zahtevne terene. To vozilo združuje 50-letne izkušnje in nešteto 
zahtevnih testov. To je unikatni poltovornjak, ki je izdelan kot noben drug. 

Ste vedeli ... Škotska reševalna 
ekipa Killian Mountain se pri svojem 
delu zanaša na štirikolesnega 
Hiluxa. Z njim reševalne ekipe 
in njihovo opremo prevažajo po 
najbolj nevarnih, neobljudenih 
in odročnih gorah. Ko je v igri 
reševanje človeških življenj, Hilux 
vedno z odliko opravi svojo vlogo.

STRAST ODPELJE 
NA NOVE 
TERITORIJE. 
IN NAPREJ.

KAKOVOST, TRPEŽNOST, ZANESLJIVOST

VZDRŽLJIV, 
TRPEŽEN, ZANESLJIV. 
PRIPRAVLJEN NA 
VSAK IZZIV.
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V novem Hiluxu boste samozavestni z razlogom. Sistem za speljevanje na klancu in 
aktivni sistem za nadzor oprijema omogočata tekoče speljevanje ne glede na to, na 
kakšnem terenu ste. Če vozite po hribu navzgor ali navzdol (Hilux je opremljen tudi s 
sistemom za nadzor spusta), ste v novem Hiluxu vedno na varnem.* 
* Opcije in oprema se razlikujejo od modela do modela.

VLEKA 3,5-TONSKE 
PRIKOLICE IN  
1 TONA 
NOSILNOSTI. 
VSE LAHKO 
VZAMETE S SABO. 
VEDNO.
Ste vedeli ... Med lanskim močnim 
sneženjem na severu Anglije je Hilux 
pomagal pri reševanju kombija, ki 
je med prevozom hrane obtičal v 
snegu in ledu.

TERENSKE ZMOGLJIVOSTI

* Do 3,5 tone, samo s štirikolesnim pogonom 4WD.

NI ŽIČNICE.
NI PROBLEMA.
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Zunaj robusten, notri udoben. Notranjost novega Hiluxa navdušuje z novo stopnjo 
prefinjenosti in sloga. Trpežni materiali in izjemna obdelava so lepi na pogled in 
prijetni za dotik. Avdiosistem JBL s tehnologijo Harman CLARi-Fi pa zagotavlja 
izjemno zvočno doživetje ne glede na izbor glasbe. 
Različica Dual Cab Invincible zagotavlja izjemen vtis tudi z dvobarvnimi sedeži, ki so 
oblečeni v perforirano usnje. Ambientalna osvetlitev pa potniško kabino preplavi z 
mehko modro svetlobo. Hilux je robusten in udoben hkrati. Poskrbel bo za vas, da 
boste vi lahko opravili svoje delo.
* Specifikacije so odvisne od modela.

NE GLEDE NA 
GLASBENI SLOG 
AVDIOSISTEM JBL 
ZAGOTOVI ZVOK.

Ste vedeli ... Ko je znani pustolovec 
načrtoval let okoli sveta v balonu, 
se je zavedal, da za spremstvo 
potrebuje zanesljivi poltovornjak. 
Glede na pretekle izkušnje mu je 
bilo jasno, da je to lahko le Hilux.VAŠ PROSTOR.

VAŠ SVET.

NOTRANJOST

JBL je na voljo le pri paketu opreme Invincible.
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Če si robusten, trpežen in vzdržljiv, še ne pomeni, da nisi pameten. Zato je novi 
Hilux opremljen z inovativno tehnologijo, ki tudi v ekstremnih okoliščinah 
poenostavlja življenje. 8-palčni zaslon sistema Toyota Touch 2 omogoča številne 
multimedijske funkcije, ki so na voljo tudi prek povezave Bluetooth. Na ta način 
lahko brezžično predvajate svojo najljubšo glasbo in opravljate telefonske klice. Na 
voljo sta tudi povezavi Apple CarPlay in Android Auto. Novi barvni zaslon prikazuje 
vse potrebne informacije, od naklona koles do pomoči pri parkiranju. Vse skupaj 
je mogoče upravljati tudi z multifunkcijskim volanom. Vzvratna kamera preprečuje 
morebitna neprijetna presenečenja pri vzvratni vožnji. Novi Hilux vam na vsaki misiji 
omogoča popoln nadzor. 

INTUITIVNA 
TEHNOLOGIJA, 
KI JE ZASNOVANA 
OKOLI VAS.

ZAHTEVNA MISIJA. 
PREPROSTO ŽIVLJENJE.

TEHNOLOGIJA

Ste vedeli ... Odprava na najbolj 
severno točko Rusije je izziv tudi 
za največje pustolovce. A z dvema 
Hiluxoma je ekipa premagala 
več kot 1000 kilometrov v najbolj 
zahtevnih polarnih razmerah. 
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INTUITIVNO, NAPREDNO, 
ZABAVNO. 
Povezavi Apple CarPlay™ in 
Android Auto™ omogočata 
uporabo priljubljenih aplikacij 
Spotify, WhatsApp, Audible, 
Google Maps in Waze, ki jih 
je mogoče upravljati tudi 
z zvočnimi ukazi Siri in OK 
Google.
MyT Multimedia omogoča 
dostop do informacij, ki 
olajšajo vaše potovanje. Na 
voljo so prometne informacije 
v realnem času, obvestila 
pred stacionarnimi radarji ... 
Poleg tega pa tudi podatki o 
zanimivostih ob poti in prostih 
parkirnih mestih. Vse skupaj pa 
si je mogoče ogledati s storitvijo 
Google Street View.

VEDNO POVEZANI S SVOJIM 
VOZILOM TOYOTA.
Aplikacija MyT App na 
vašem pametnem telefonu 
omogoča komunikacijo z vašim 
avtomobilom. Od doma lahko 
načrtujete svoje potovanje, 
locirate svoje vozilo in prejemate 
obvestila o rednih servisnih 
intervalih.

ŽIVLJENJE SE ZGODI, KO SE POVEŽETE. Povezljive storitve MyT vsebujejo aplikaciji 
MyT in MyT Multimedia, ki omogočata zabavnejšo in varnejšo vožnjo ne glede na 
to, ali ste v avtomobilu ali zunaj njega. Povezljive storitve MyT omogočajo tudi 
dostop do izobraževalnih vsebin, povezanih z učinkovito uporabo hibridnega 
pogonskega sklopa. Ob vsem tem pa boste svoj pametni telefon lahko povezali 
s svojim avtomobilom in uporabljali svoje najljubše aplikacije kar na zaslonu 
multimedijskega sistema.

POVEZLJIVE STORITVE

Več informacij: www.toyota-europe.com/MyT

ZNANJE JE MOČ. 
POVEŽITE SE.
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Varnost je vedno na prvem mestu. Zato je novi Hilux opremljen z naprednimi 
varnostnimi sistemi Toyota Safety Sense. Vključuje številne asistenčne sisteme, ki za 
svoje delovanje uporabljajo kamere in lasersko tehnologijo. V Toyota Safety Sense so 
vključeni: sistem za preprečevanje trka z zaznavanjem pešcev in kolesarjev, pametni 
prilagodljivi tempomat, sistem za ohranjanje voznega pasu ... Sistem za nadzor 
zibanja prikolice pa skrbi, da je tovor med prevozom vedno na varnem. Poleg tega 
je Hilux opremljen s sedmimi zračnimi blazinami, izjemno močno kabino z jeklenimi 
ojačitvami. V novem Hiluxu boste na varnem na vsaki poti in vsakem terenu.

NEPREDVIDENEGA 
NE MORETE 
PREDVIDETI. 
LAHKO PA SE 
PRIPRAVITE.

BREZSKRBNOST JE 
STANDARD.

Toyota Safety Sense vključuje 
napredne asistenčne sisteme 

aktivne varnosti, ki omogočajo 
bolj varno in sproščeno vožnjo. 

V osrčju teh sistemov so aktivne 
tehnologije, ki na različne 
načine pomagajo vozniku.

Pametni tempomat, ki vključuje 
aktivni radarski tempomat 

in sistem za prepoznavanje 
znakov, samodejno ohranja 

hitrost avtomobila in varnostno 
razdaljo glede na vozilo, ki vozi 

spredaj. Poleg tega voznika 
opozarja na omejitve hitrosti.

Sistem za nadzor zibanja 
prikolice vozila opozarja na 
zibanje prikolice, ki je posledica 
vetra, vožnje po neravni površini 
in drugih dejavnikov. Sistem s 
svojimi senzorji opozori voznika 
in omili učinek zibanja. 

Sistem za ohranjanje voznega 
pasu z vizuelnimi in zvočnimi 
opozorili voznika opozarja, kadar 
začne nenadzorovano zapuščati 
svoj vozni pas. Na voljo je tudi 
asistenca krmiljenja, ki vozilo 
vrne na sredino voznega pasu.

VARNOST

Ste vedeli ... Avstralski mehanik 
mlinov na veter je s svojim Hiluxom, 
letnik 1983, prevozil več kot pol 
milijona kilometrov. Večino svojih 
poti je opravil po ruralnih predelih 
Queenslanda, kjer nadzoruje 
delovanje približno osem tisoč 
vetrnic. 
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PAKET AKTIVNE 
VARNOSTI 

TOYOTA SAFETY 
SENSE 2®

Sistem za zaznavanje trka  
Sistem zaznava možnost morebitnega 

trka z drugimi vozili, poleg tega pa 
prepoznava tudi pešce (podnevi in 

ponoči) in kolesarje (podnevi). Po potrebi 
nudi tudi aktivno pomoč pri zaviranju. 

Prilagodljivi radarski tempomat  
Ohranja izbrano hitrost in varnostno 

razdaljo glede na vozilo, ki vozi spredaj.

Sistem za ohranjanje voznega pasu  
Sistem opozarja ob nenamerni  

zamenjavi voznega pasu s samodejno 
pomočjo pri usmerjanju.

Sistem sledenja voznega pasu  
Sistem pomaga pri ohranjanju vozila na 

sredini voznega pasu.

Sistem samodejnega uravnavanja 
dolžine svetlobnega snopa

Sistem samodejno preklaplja med 
dolgimi in zasenčenimi lučmi in  

tako zmanjšuje možnost  
zaslepljevanja nasproti vozečih 

se vozil.

Sistem prepoznavanja prometnih znakov
Sistem prepoznava prometne  znake in jih 

projicira na voznikov zaslon.

PAKETI 
OPREME 
HILUX

PAKETI OPREME

COUNTRY 
Osnovna oprema

 — 43,2 cm (17-palčna) platišča 
 — pnevmatike dimenzije 225/70 R17
 — halogenske dnevne luči
 — klimatska naprava 
 — 10,7 cm (4,2-palčni) multiinformacijski barvni 
zaslon TFT 
 — sistem elektronske porazdelitve zavorne moči 
EBD
 — sistem nadzora zdrsa pogonskih koles TRC
 — sistem nadzora stabilnosti vozila VSC
 — pogon na zadnja kolesa
 — priklopljiv štirikolesni pogon (samo 4 x 4)
 — reduktor – položaji prestavne ročice H2, H4 in 
L4 (samo 4 x 4)
 — zapora zadnjega diferenciala (samo 4 x 4)
 — sistem aktivne kontrole oprijema pogonskih 
koles A-TRAC (samo 4 x 4)
 — sistem za pomoč pri speljevanju v klanec HAC
 — rezervna pnevmatika

Na voljo v različici Single Cab.
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PAKETI OPREME

COMFORT 
Dodatno k paketu opreme Country:

 — pnevmatike dimenzije 225/70 R17 (samo SC)
 — pnevmatike dimenzije 265/65 R17 (samo EC in 
DC)
 — centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
 — električno nastavljivi in ogrevani zunanji 
ogledali
 — smerni kazalniki integrirani v zunanji ogledali 
(samo EC in DC)
 — sistem samodejnega zagona in ugašanja 
motorja Start & Stop (samo EC in DC)
 — varnostna hupa (samo EC)
 — električni pomik prednjih in zadnjih stekel

NAJTEŽJE NALOGE 
ZAHTEVAJO NAJBOLJŠE 
ORODJE.
100 % HILUX
100 % VZDRŽLJIVOST

Na voljo pri različicah Signle Cab, Extra Cab in 
Double Cab.
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PAKETI OPREME

CITY 
Dodatno k paketu opreme Comfort: 

 — 43,2 cm (17-palčna) lita platišča 
 — pnevmatike dimenzije 265/65 R17
 — sprednji meglenki LED
 — električno poklopljivi zunanji ogledali
 — sistem samodejnega zagona in ugašanja 
motorja Start & Stop 
 — kamera zadaj za pomoč pri vzvratni vožnji
 — pranje žarometov (ne velja za paket opreme 
Invincible) 
 — sistem za pomoč pri spustu DAC
 — zadnji diferencial s funkcijo Auto LSD
 — 20,3 cm (8-palčni) za dotik občutljivi barvni 
zaslon Toyota Touch 2 
 — 6 zvočnikov
 — gretje voznikovega in sovoznikovega sedeža 
(samo DC)
 — upravljanje avdionaprave, telefona, tempomata 
in sistema LDA (Lane Departure Alert) na volanu 
 — digitalni radijski sprejemnik (DAB) 

Na voljo pri različicah Extra Cab in Double Cab.

IZJEMNO 
ROBUSTEN,

PRESENETLJIVO 
UDOBEN.
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PAKETI OPREME

CITY PLUS
Dodatno k paketu opreme City:

 — 45,7 cm (18-palčna) lita platišča 
 — pnevmatike dimenzije 265/60 R18 
 — dodatno zatemnjena stekla zadaj
 — samodejna klimatska naprava
 — navigacija
 — prednji in zadnji parkirni senzorji

ROBUSTNA OBLIKA,
ATRAKTIVNA OPREMA.
TRDO DELO SI ZASLUŽI 
NAGRADO.

Na voljo pri različici Double Cab.
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INVINCIBLE
Dodatno k paketu opreme City Plus:

 — 45,7 cm (18-palčna) lita platišča Invincible v črni 
barvi
 — sprednje luči LED s samodejno nastavitvijo 
višine snopa
 — dnevne luči LED s sivimi detajli
 — meglenke LED spredaj in zadaj
 — zadnje luči LED
 — sprednji odbijač Invincible in maska v črni barvi 
 — sprednji meglenki Invincible 
 — ročaj prtljažnih vrat Invincible v črni barvi 
 — kolesni loki Invincible v črni barvi 
 — razširjeni blatniki Invincible 
 — nalepke Invincible na boku vozila in prtljažnih 
vratih 
 — usnjeno perforirano oblazinjenje v kombinaciji 
črne in temno sive
 — ogrevana sprednja sedeža
 — električno pomični voznikov sedež 
 — ozvočenje JBL z devetimi zvočniki 
 — merilniki hitrosti Invincible 

PAKETI OPREME

Na voljo pri različici Double Cab. 

NEPREMAGLJIVO IME,
NEPREMAGLJIV ZNAČAJ.

ULTIMATIVNA KOMBINACIJA 
MOČI IN SLOGA.
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DODATNA OPREMA

DODANA
VREDNOST

BLACK PACK
1.  Prtljažno korito: Natančno oblikovana notranja obloga za 

prtljažni prostor. Polietilen visoke gostote varuje površino 
tovornega prostora, stranske in zadnje stene.

2. Cevna zaščita Hi-Over Bar v črni barvi: Robustne, trdne 
in samozavestne. Črne prečke izžarevajo robustnost in 
uporabnost avtomobila. 

3. Aluminijasti rolo v črni barvi: Rolo v črni barvi varuje tovor v 
tovornem prostoru. Opremljen je tudi s ključavnico.

4. Stranski pragovi: Aluminijasti pragovi so opremljeni z 
nedrsečo površino in omogočajo preprost dostop do kabine.

1

3

2

4
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10. Strešni prtljažniki
Na voljo sta dva originalna 
strešna prtljažnika Toyota:

1. Lahki in močni prečki sta 
opremljeni z varnostnima 
ključavnicama (nosilnost  
60 kg).

2. Črno obarvani aluminij s 
črnimi gumijastimi trakovi z 
vzorcem, ki zmanjšuje zračni 
upor (nosilnost 75 kg).

11. Trdi pokrov
Trdi pokrov je izdelan iz 
dvoslojne plastike, ki je 
izjemno robustna in trpežna. 
Opremljen je s ključavnico, 
okni in osvetlitvijo LED.

12. Nosilci za smuči in snežne 
deske
Na voljo so različni nosilci za 
smuči in snežne deske.

13. Strešni nosilec za kolo
Lahek nosilec, ki trdno 
prime kolo, je opremljen 
s ključavnico. Nosilec je 
mogoče namestiti na levo ali 
desno stran avtomobila.

14. Izvlečno dno za 
natovarjanje
Posebej zasnovano dno se 
premika po tirnicah, ki so 
pritrjene na dno tovornega 
prostora. Omogoča nosilnost 
300 kg. Poleg tega njegova 
struktura preprečuje 
premikanje in prevračanje 
tovora.

1. Zaščitna plošča podvozja 
in sprednja zaščita odbijača 
Zaščitna plošča podvozja 
poudarja Hiluxov mogočen 
značaj. Sprednja zaščita 
odbijača pa zagotavlja še 
več robustnosti. 

2. Tepihi iz tkanine 
Tepihi so izdelani iz 
trpežnega materiala in 
varujejo pred blatom in 
umazanijo.

3. Gumijaste preproge 
Najboljša zaščita pred 
blatom, vodo in umazanijo.

4. Sistemi za pomoč  
pri parkiranju 
Sistem za pomoč pri 
parkiranju s kamero na 
zadnjem delu vozila je 
mogoče uporabljati s tipali 
ali brez njih.

5. Ogrevana sprednja 
sedeža
Ogrevana sedeža pozimi še 
dodatno poskrbita za večje 
udobje.

15. Predal za shranjevanje
Predal za shranjevanje, ki je 
pritrjen na strani tovornega 
prostora, je preprosto 
dostopen, mogoče ga je 
zakleniti. Poleg tega pa 
vsebino varuje pred vodo, 
blatom in peskom.

16. Obloga notranjosti 
tovornega prostora
Natančno ulita trda 
polietilenska obloga varuje 
dno in stranice tovornega 
prostora.

17. Aluminijasti rolo 
tovornega prostora
Rolo varuje tovor v tovornem 
prostoru. Opremljen je tudi s 
ključavnico.

18. Električno pokrivalo
Električno pokrivalo nudi 
atraktivno zaščito tovornega 
prostora. Opremljeno je s 
ključavnico in se elektronsko 
odpira in zapira. Gumbi za 
upravljanje so nameščeni na 
obeh straneh.

19. Mehka prevleka
Črna plastična prevleka v 
vseh vremenskih razmerah 
varuje tovor.

6. Usmerjevalniki vetra
Usmerjevalniki vetra so 
izjemno uporabni, kadar 
vozite z odprtimi stekli. 
Hkrati pa se odlično 
skladajo z zunanjostjo in 
aerodinamiko avtomobila.

7. Vlečna kljuka 
Idealna za vleko plovila, 
počitniške ali tovorne 
prikolice. Njena površina 
je prevlečena s posebnim 
protikorozijskim premazom. 
Opcijsko je na voljo tudi 
ustrezno ožičenje.

8. Stranski pragovi
Aluminijasti pragovi so 
opremljeni z nedrsečo 
površino in omogočajo 
preprost dostop do kabine.

9. Zaščita pokrova motorja 
S svojo zasnovo se ujema z 
aerodinamiko avtomobila. 
Poleg tega pa ponuja 
tudi dodatni zaščitni sloj, 
ki površino varuje pred 
praskami in udrtinami.

Celoten seznam dodatne opreme je na voljo na spleti strani www.toyota.si ali pri vašem lokalnem prodajalcu vozil Toyota.

DODATNA
OPREMA

1

2 12

3

4

14

13

5

6 16/ 9

10 / 11

18

7 17

8 15/

19
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BARVE

040 Bela Pure

070 Bela Pearl*

1D6 Srebrna Zircon§

1G3 Siva Ash§

218 Črna Attitude§

ROBUSTNOST 
ŠE NIKOLI NI BILA VIDETI 
TAKO DOBRO. * biserna barva § kovinska barva

3T6 Rdeča§

4R8 Oranžna§

6X1 Oxyde Bronze §

8X2 Nebula modra§
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VEDNO 
PRIPRAVLJENI.
PLATIŠČA IN 
OBLAZINJENJA

PLATIŠČA IN OBLAZINJENJA

1. Črna tkanina z ovalnim vzorcem
Standardno pri paketih opreme Country in 
Comfort.
2. Črna tkanina z vertikalnim vzorcem
Standardno pri paketih opreme City in City Plus.
3. Dvobarvno perforirano usnje
Standardno pri paketu opreme Invincible.

1. 43,2 cm (17-palčna) jeklena platišča
Standardno pri paketih opreme Country in Comfort.
2. 43,2 cm (17-palčna) 6-kraka lita platišča
Standardno pri paketu opreme City. 
3. 45,7 cm (18-palčna) 6-kraka strojno obdelana lita platišča
Standardno pri paketu opreme City Plus. 
4. 45,7 cm (18-palčna) lita platišča v črni barvi
Standardno pri paketu opreme Invincible. 

5. 43,2 cm (17-palčna) 6-kraka lita platišča v črni barvi
Opcijsko pri vseh paketih opreme.
6. 43,2 cm (17-palčna) lita platišča v črni barvi
Opcijsko pri vseh paketih opreme.
7. 45,7 cm (18-palčna) 6-kraka lita platišča v črni barvi
Opcijsko pri vseh paketih opreme.
8. 45,7 cm (18-palčna) lita platišča v črni barvi
Opcijsko pri vseh paketih opreme.

3. 

5. 

6. 

7. 

8. 

2. 

4. 

1. 

2. 

1. 

3. 
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TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNI PODATKI 
OKOLJSKA ZMOGLJIVOST

  Diesel  

2,8 l diesel 6 S/M

  Diesel  

2,4 l diesel 6 R/M

Poraba goriva (skladno z zakonodajo)

Kombinirana hitrost (l/100 km) 9,2-9,9 9,6-10,4

Nizka hitrost (l/100 km) 11,2-11,6 10,7-11,2

Srednja hitrost (l/100 km) 9-9,6 8,9-9,6

Visoka hitrost (l/100 km) 8-8,7 8,3-9,0

Prostornina posode za gorivo (l) 80 80

Ogljikov dioksid, CO2 (skladno z zakonodajo):

Kombinirana hitrost (g/km) 241-259 252-274

Nizka hitrost (g/km) 294-304 281-293

Srednja hitrost (g/km) 237-251 233-251

Visoka hitrost (g/km) 211-227 218-237

Ekstra visoka hitrost (g/km) 250-275 281-311

Emisije izpušnih plinov (Uredba EC 715/2007, dopolnjena z EC 2018/1832AP)

Emisijski razred EURO 6 AO EURO 6 AO

Ogljikov monoksid, CO (mg/km) 27 42,2

Dušikovi oksidi, NOx (mg/km) 31,4 49,7

Ogljikovodiki, THC & dušikovi oksidi, NOx (mg/km) 32,9 54,9

Dimni delci (mg/km) 1,1 0,51

Hrup, vožnja mimo (dB(A)) 71,0 72,0

MOTORJI
  Diesel  

2,8 l diesel 6 S/M

  Diesel  

2,4 l diesel 6 R/M

Oznaka motorja 1GD-FTV (High) 2GD-FTV (High)

Število valjev 4 valji v vrsti 4 valji v vrsti

Mehanizem ventilov 16 ventilov DOHC 16 ventilov DOHC 

Sistem vbrizga goriva neposredni vbrizg s tehnologijo skupnega voda neposredni vbrizg s tehnologijo skupnega voda 

Prostornina (cm3) 2755 2393

Premer in gib bata (mm x mm) 92 x 103,6 92 x 90

Kompresijsko razmerje 15,6:1 15,6:1

Največja moč (KS) 204 150

Največja moč (kW/vrt./min) 150/3000 110/3400

Največji navor (Nm/vrt./min) 500/1600-2800 400/1600-2000

ZMOGLJIVOSTI

Največja hitrost (km/h) 175 170

0–100 km/h (s) 10,7 13,2

VZMETENJE

Spredaj neodvisno, dvojno prečno vodil neodvisno, dvojno prečno vodil 

Zadaj listnate vzmeti listnate vzmeti 

ZAVORE

Prednje zavore hlajene kolutne zavore hlajene kolutne zavore

Zadnje zavore kolutne zavore kolutne zavore 

MASE IN VLEČNE ZMOGLJIVOSTI

Največja dovoljena skupna masa vozila (kg) 6200/6300 6000

Masa praznega vozila (kg) 2090-2355 2080-2150

Vlečna zmogljivost z zavorami (kg) 3500 3500

Vlečna zmogljivost brez zavor (kg) 750 750

Podatki o porabi goriva in izpustu CO₂ temeljijo na meritvah, opravljenih v nadzorovanem okolju na reprezentativnem proizvodnem modelu, v skladu z zahtevami evropske uredbe WLTP EC 2017/1151 in 
njenih veljavnih dopolnil. Za vsako posamezno konfiguracijo vozila se lahko končne vrednosti izračunajo na podlagi seznama opreme. Dejanske vrednosti vašega vozila se lahko razlikujejo od izmerjenih ali 
izračunanih vrednosti, saj na porabo goriva in izpuste značilno vplivajo različni dejavniki (način vožnje, razmere na cesti, promet, stanje vozila, tlak v pnevmatikah, dodatna oprema, obremenitev vozila, število 
potnikov v vozilu itd.). Za dodatne informacije se obrnite na družbo Toyota Adria, d. o. o., ali obiščite spletni naslov: www.toyota.si/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light.
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TERENSKE ZMOGLJIVOSTI Double Cab Extra Cab Single Cab

Minimalna oddaljenost od tal (mm) 310 289 227

Vstopni kot (°) 29 32 30

Izstopni kot (°) 27 20 20

Plezalni kot (°) 42,1 42,1 42,1

Kot preloma rampe (°) 23 23 23

Globina močenja (mm) 700 700 700

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA Country/Comfort City City Plus Invincible

43,2 cm (17") temno siva lita platišča (6 krakov) –  – –

43,2 cm (17") srebrna jeklena platišča  – – –

45,7 cm (18") črna lita platišča (5 krakov) – – – 

45,7 cm (18") črna strojno obdelana lita platišča (6 krakov) – –  –

Rezervno kolo z litim platiščem pravih dimenzij – –  

Rezervno kolo z jeklenim platiščem pravih dimenzij   – –

Pnevmatike "Highway Terrain" – –  

Pnevmatike "All Terrain"   – –

LEGENDARNE ZMOGLJIVOSTI

45° 42.1°

NAJVEČJI KOT VZPENJANJAGLOBINA BREDENJA: 700 MMBOČNI NAKLON VSTOPNI IN IZSTOPNI KOT

25° 30°

3085 mm1255 mm 990*/985 mm

17
95

*/
18

10
§ /

18
15

 m
m

1500*/1540 mm 1510*/1550 mm

1800*/1855 mm 1800*/1855 mm5325 mm

NAJVIŠJA DELOVNA TEMPERATURA: +50 °C NAJNIŽJA DELOVNA TEMPERATURA: -40 °C

ZUNANJE DIMENZIJE Double Cab Extra Cab Single Cab

Dolžina 5325 5325 5325

Širina 1855/1900 1855 1800

Višina 1815 1810 1795

Kolotek spredaj 1540 1540 1500

Kolotek zadaj 1550 1550 1510

Previs spredaj 985 985 990

Previs zadaj 1255 1255 1255

Medosna razdalja 3085 3085 3085

MERE NOTRANJOSTI Double Cab Extra Cab Single Cab

Notranje mere – dolžina (mm) 1697 1404 932

Notranje mere – širina (mm) 1480 1481 1481

Notranje mere – višina (mm) 1170 1168 1175

MERE PRTLJAŽNEGA PROSTORA Double Cab Extra Cab Single Cab

Dolžina (mm) 1555 1808 2315

Širina (mm) 1540 1540 1575

Višina (mm) 480 480 480

 = Standardna oprema – = Ni na voljo * Single Cab. § Extra Cab.

TEHNIČNI PODATKI 
TEHNIČNI PODATKI
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IZZIV 1
BREZEMISIJSKA NOVA VOZILA

Do leta 2050 želimo za 90 odstotkov zmanjšati 
emisije novih vozil v primerjavi s tistimi, ki so bila 
proizvedena leta 2010. Za dosego tega cilja želimo 
razviti nova vozila z nizkimi emisijami ali brez njih.

IZZIV 2 
ŽIVLJENJSKI CIKEL BREZ EMISIJ CO₂ 

Prizadevamo si za ustvarjanje izdelkov, prijaznih do 
okolja. Analiziramo jih in preoblikujemo, da imajo 
v svojem celotnem življenjskem ciklu čim manjši 
negativni vpliv na okolje.*

IZZIV 3 
TOVARNIŠKI OBRATI BREZ EMISIJ CO₂ 

Za zmanjševanje emisij naših tovarniških obratov 
uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo in si 
prizadevamo za uporabo obnovljivih virov energije. 
Zavezali smo se k večji energijski učinkovitosti 
naših obratov. Poleg tega uporabljamo tudi 
sončno, vetrno in vodikovo energijo.

Pri znamki Toyota smo si zadali cilj, da 
bomo izničili vse negativne vplive na 
okolje. Zadali smo si šest izzivov, ki jih 
želimo uresničiti do leta 2050. Vsak 
izmed njih je usmerjen v ustvarjanje 
pozitivne trajnostne družbe in 
varovanje našega planeta kot celote.

IZZIV 4 
ZMANJŠEVANJE IN OPTIMIZACIJA 
PORABE VODE 

Za manjšo porabo vode smo v naših tovarnah 
začeli zbirati deževnico. Uporabljamo tudi različne 
očiščevalne metode, ki omogočajo reciklažo in 
ponovno uporabo vode.

IZZIV 5 
USTVARJANJE DRUŽBE IN SISTEMOV NA 
PODLAGI RECIKLIRANJA 

Že več kot 40 let se ukvarjamo z reciklažo 
različnih surovin. Zdaj je vsak avtomobil znamke 
Toyota 95-odstotno razgradljiv. Tako vsakemu 
avtomobilu, ko v enem življenjskem ciklu doseže 
konec svoje poti, omogočimo novo življenje.

IZZIV 6 
USTVARJANJE DRUŽBE PRIHODNOSTI V SOŽITJU 
Z NARAVO 

Ves čas si prizadevamo za sožitje z naravo, ki jo 
varujemo kot naše največje bogastvo. V ta namen 
sadimo drevesa in v urbanih okoljih ustvarjamo 
nove zelene površine, s čimer želimo pripomoči k 
družbi, ki se zaveda pomena narave in sožitja z njo.

Za več informacij obiščite
www.toyota.si ali
kontaktirajte svojega
lokalnega trgovca Toyota.

* Metodologijo Toyota’s LCA, ki se nanaša na naša osebna vozila, je pregledal in odobril  
TÜV Rheinland in ima certifikat ISO14040/14044.

ENERGIJSKA 
UČINKOVITOST
IN NIZKE EMISIJE.

OKOLJE

4342



10 LET JAMSTVA
Vsako vozilo Toyota je proizvedeno tako, da 
upošteva izjemno visoka merila kakovosti, 
trajnosti in zanesljivosti.

Za brezskrbno vožnjo vam po preteku tovarniške 
garancije ponujamo brezplačno vključitev v 
program Toyota Relax (vse do starosti vozila 10 let 
ali 185.000 km). Program Toyota Relax se lahko 
aktivira ob opravljenem rednem vzdrževanju in 
spoštovanju splošnih pogojev, kritje programa pa 
traja en servisni interval, kakršnega je proizvajalec 
predpisal za vaše vozilo.*

DO 10 LET JAMSTVA  
ZA PNEVMATIKE
Nudimo vam možnost brezplačne vključitve vozila 
v program dopolnilnega jamstva pnevmatik, ki 
ga je mogoče aktivirati vse do 10 leta starosti 
vozila oz 185.000 km in traja en servisni interval, 
kakršen je predpisan za vaše vozilo. V sklopu 
dopolnilnega jamstva vam v primeru poškodbe 
pnevmatike bezplačno nudimo cestno asistenco, 
ki bo poskrbela za prevoz vozila na Toyotin 
pooblaščen servis, kjer vam bodo poškodovano 
pnevmatiko zakrpali ali pa zamenjali z novo, 
enakovredno.*

KAKOVOSTNI SERVIS
Vaše vozilo Toyota bo potrebovalo popoln 
servisni pregled, odvisno od sloga in razmer 
vožnje, najmanj vsaki dve leti oziroma po 30.000 
prevoženih kilometrih. Vmesni servisni pregledi 
so potrebni enkrat na leto ali po vsakih 15.000 
prevoženih kilometrih.

NIZKI STROŠKI 
VZDRŽEVANJA
Vsa vozila Toyota so zasnovana in izdelana tako, 
da so stroški njihovega vzdrževanja minimalni.

ORIGINALNI 
NADOMESTNI DELI
Za zagotavljanje najvišje kakovosti so v vašem 
vozilu uporabljeni le originalni in odobreni 
sestavni deli Toyota.

VEČJA VARNOST
Celovit varnostni sistem Toyota je prestal zahteven 
petminutni poskus vloma, ki ga uporabljajo 
zavarovalnice. Alarmni sistem in elektronsko 
blokado motorja so odobrile največje evropske 
zavarovalnice.

TOYOTA EUROCARE
Za še bolj brezskrbno uživanje v vožnji je na voljo 
tudi triletna pomoč na cesti Toyota Eurocare, ki je na 
voljo v 40 evropskih državah.**

ORIGINALNA  
DODATNA OPREMA
Originalna dodatna oprema Toyota je zasnovana 
in izdelana z enako skrbnostjo, kakovostjo in 
natančnostjo kot Toyotina vozila. Dodatna oprema 
ima triletno garancijo, če jo kupite skupaj z vozilom.*

*Za podrobnosti o programih in jamstvu se obrnite na svojega prodajalca. Triletna garancija poleg tega krije tudi rjo na površini in napake na laku, ki bi nastale zaradi 
napake pri proizvodnji ne glede na število prevoženih kilometrov. Nova gospodarska vozila Toyota imajo 6-letno garancijo proti koroziji in na prerjavenje delov karoserije, 
ki so posledica napak v materialu oziroma pri izdelavi. **Belgija 5 let/Portugalska in Danska 1 leto.

BREZSKRBNOST

VEDNO BREZ SKRBI.
VAŠA TOYOTA.

Za več informacij obiščite: www.toyota.si

4544



Reli Dakar je najbolj zahteven vzdržljivostni reli na svetu. To je ultimativni preizkus 
za avtomobile in dirkače. Prav zato se ga Toyota udeležuje že 40 let. 
Na tem reliju se pokažejo kakovost, zanesljivost in vzdržljivost. Dirka poteka po 
izjemno zahtevnem terenu, hitrosti pa so zelo velike. Leta 2020 se je naši ekipi 
pridružil tudi Španec Fernando Alonso, ki je v svoji bogati dirkaški karieri osvojil 
dva naslova svetovnega prvaka Formule 1. Alonso je tekmoval skupaj z Nasserjem 
Al-Attiyahom, ki je s svojimi izjemnimi dirkaškimi sposobnostmi leta 2019 zmagal na 
reliju Dakar.

ZAKAJ BI TEKMOVALI 
NA NAJBOLJ 
ZAHTEVNI DIRKI?

DAKAR JE 
ULTIMATIVNI TEST, 
KI ZAHTEVA 
ČEDALJE BOLJŠE 
AVTOMOBILE.

RELI DAKAR

Za več informacij obiščite: www.toyota-europe.com/world-of-sport/toyotagazooracing/tgrdakar 
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Podatki, navedeni v brošuri, so bili točni med pripravljanjem in tiskom. Podrobnosti o tehničnih podatkih in opremi v tej brošuri so skladni z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov v vaši regiji. 
Podrobnosti o opremi in specifikacijah vozila boste  lahko izvedeli pri svojem prodajalcu vozil Toyota. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah. • Toyota Adria, d. o. o., si pridržuje pravico do sprememb podrobnosti 
specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Adria, d. o. o. ˝ Toyota Adria, d. o. o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana - 
Črnuče, Slovenija. 

05/22/HILUX/SI

USTVARJEN ZA PUSTOLOVŠČINO.

TOYOTA.SI

HILUX ZMORE VSE.




