Toyota Highlander Premium

Технічні характеристики
Швидкісні характеристики
Максимальна швидкість

180

Розгін з місця до 100 км/год

8.5

Кермове управління
Число обертів керма від упора до упора

6,2

Найменший радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м

5.7

Колеса та шини
Розмір колісних дисків

235/55R20

Розмір шин

235/55R20

Підвіска
Передня підвіска

Макферсон

Задня підвіска

Незалежна, пружинна з двома
здвоєними поперечними
важелями

Гальмівна система
Передні гальма

Вентильовані диски

Задні гальма

Вентильовані диски

Внутрішні розміри
Кількість місць

7

Трансмісія
Привод

Повний

Тип КПП

Гідроавтоматична

Геометричні показники прохідності
Мінімальний дорожній просвіт (кліренс), мм

208

Двигун
Кількість та розташування циліндрів

6, V-подібне

Клапанний механізм

24-клапанний, DOHC, впуск - VVTiE / випуск - VVT-i

Робочий об’єм

3456

Система живлення

D-4S (комбіноване упорскування)

Діаметр циліндра та хід поршня

94,0 x 83,0

Ступінь стиснення

11,8:1

Макс. потужність (кВт/об.хв)

183/

Макс. потужність (к.с./об.хв)

249

Макс. крутний момент

356/-

Розміри
Довжина

4966

Ширина

1930

Висота

1730

Колісна база

2850

Ширина передньої колії

1660

Ширина задньої колеї

1690

Звис попереду

988

Звис позаду

1128
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Споживання пального та вміст шкідливих речовин у
відпрацьованих газах
Місткість паливного бака

68

Рекомендоване пальне

неетильований бензин з
октановим числом 95 або вище

Міський цикл

13.6

Заміський цикл

7.5

Комбінований цикл

9.8

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (міський цикл)

310

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (заміський
цикл)

171

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (комбінований
цикл)

222

Маса та буксирування
Максимальна (повна) маса

2700

Споряджена маса

2025-2035

Максимальна дозволена маса причепа з гальмами, кг

2000

Максимальна дозволена маса причепа без гальм, кг

700

Комплектація
Засоби безпеки
- Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира
- Візуальне та звукове попередження про непристебнуті задні ремені
- Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX
- Переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами
- Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї (WIL)
- Попередження про непристебнуті ремені спереду
- Регулювання задніх підголівників
Мультимедіа
- Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2 з навігаційною системою Go
- Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2
- DAB-антена
- Багатофункціональний сенсорний дисплей 8"
- Голосове керування
- Лінійний вхід AUX
- Преміальна акустична система JBL
- Система безпровідного зв'язку за протоколом Bluetooth
- Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto
- 11 динаміків
- Роз'єми USB попереду (3 шт.)
- Роз'єми USB позаду (2 шт.)
Комфорт
- Smart Entry and Start - система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна
- Автоматичне відключення фар головного світла
- Дистанційне відкриття замка дверей багажного відділення за допомогою кнопки
- Електропривод відкривання-закривання люка у даху
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- Дистанційне відкриття багажного відділення з салону
- Дистанційне відкриття дверей багажного відділення
- Електропривід дверей багажного відділення
- Зовнішні дзеркала з автоматичним складанням
- Зовнішні дзеркала з обігрівом
- Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням
- Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом
- Лампи в бокових дзеркала, що підсвічують зону порогів
- Пам`ять положення зовнішніх дзеркал заднього огляду
- Панорамний дах із зсувним електричним люком
- Сенсор освітлення
- Склоочисники з сенсором дощу
- Центральний замок з дистанційним керуванням
Перевезення речей
- Відділення для рукавичок з підсвічуванням
- Відсік для речей під центральним підлокітником
- Двохстороння підлога багажного відділення (килим / пластик)
- Ніша для речей у центральній консолі з кришкою
- Великий відсік для зберігання речей під центральним підлокітником
- Тримач для квитка у сонцезахисному козирку з боку водія
- Одинарне відділення для рукавичок
- Гачки для одягу для пасажирів другого ряду (2 шт.)
- Кишені у задніх бічних дверях
- Гачки для господарських сумок у багажнику
- Гачки для ременя, що фіксує багаж
- Кишеня для зберігання у передніх дверях
- Кишені в спинках передніх сидінь
- Простір для зберігання під підлогою багажного відділення
- Тримач 0,5-л. пляшки
- Тримачі для пляшок у передній частині салону
- Тримачі для пляшок у задній частині авто
- Тримачі для стаканів у центральній консолі
- Тримачі для стаканів у задній частині авто
- Шторка багажного відділення
Засоби безпеки
- Передні сенсори паркування з функцією автоматичного гальмування
- Задні сенсори паркування з функцією автоматичного гальмування
- LDA - cистема попередження про з'їзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху
- Автоматичне дальнє світло
- Адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей
- DАС - система допомоги під час руху згори
- LTA - система допомоги утримання авто в смузі руху
- RCTA - система попередження про поперечний рух ззаду
- TPWS - система моніторингу тиску в шинах
- TSC - система стабілізації автомобіля з причепом
- VSC - система стабілізації автомобіля
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- Імобілайзер
- Активна протибуксувальна система — A-TRC
- Антиблокувальна система гальмування (ABS)
- Високонапірні висувні омивачі фар
- Задні вентильовані диски
- Датчики, що реагують на нахиляння автомобіля
- Комбіновані задні ліхтарі зі світлодіодними лампами
- Механічний коректор кута нахилу передніх фар
- НАС - система допомоги старту на підйомі
- Повторювачі сигналу повороту у зовнішних дзеркалах заднього огляду
- Світлодіодний стоп-сигнал
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Світлодіодні передні протитуманні фари
- Світлодіодні прожекторні фари
- Світлодіодні стоп-сигнали
- Система допомоги при екстренному гальмуванні (BA)
- Система моніторингу "сліпих" зон - BSM
- Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами - PVM
- Система сигналізації аварійного гальмування (EBS)
Комфорт
- Трьохзонний клімат-контроль
- Кнопка запуску двигуна «Start»
- Індикатор мінімального рівня рідини омивача
- Автоматичне зачинення дверей після початку руху
- Акустичне лобове скло
- Акустичні стекла бокових дверей
- Бокові сонцезахисні шторки механічні
- Підсвічування простору під ногами водія та переднього пасажира
- Вентиляція передніх сидінь
- Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення
- Повітряний фільтр, що попереджає проникнення квіткового пилку у салон
- Кнопки керування круїз-контролем з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля,
що їде попереду, на кермі
- Важіль керування обмежувачем швидкості на кермі
- Кнопки керування мобільним телефоном на кермі
- Двохмісний третій ряд сидінь
- Кнопка активації голосового керування на кермі
- Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь
- Дефлекторы обдуву в зоні ніг задніх пасажирів
- Допоміжні поручні над передніми сидіннями
- Допоміжні поручні над бічними сидіннями другого ряду
- Регулювання частоти роботи склоочисників лобового скла
- Бічні передні вікна з захистом від ультрафіолетового випромінювання
- Електропідсилювач керма (EPS)
- Електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія
- Система Toyota Easy Flat
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- Електрорегулювання сидіння водія за висотою
- Електрорегулювання сидіння водія за нахилом
- Електрорегулювання сидіння переднього пасажира за нахилом
- Електрорегулювання сидіння водія за довжиною
- Електрорегулювання сидіння переднього пасажира за довжиною
- Електросклопідйомники передніх та задніх вікон з автоматичною функцією
- Електросклопідйомники передніх вікон
- Електросклопідйомники задніх вікон
- Задні стекла із захистом від ультрафіолетового випромінювання
- Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини
- Камера заднього огляду
- Кольоровий мультиінформаційний дисплей 7"
- Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2"
- Мультифункціональне кермо
- Нагадування про ключ, що залишився в замку запалювання
- Обігрів всієї поверхні лобового скла (з автотаймером)
- Обігрів всієї поверхні лобового скла (з автотаймером)
- Обігрів заднього скла з автотаймером
- Пам`ять положення сидіння водія
- Персональні лампи освітлення для 2-го ряду сидінь
- Персональні світлодіодні лампи освітлення для передніх сидінь
- Повздожнє регулювання другого ряду сидінь
- Повітряний фільтр салону
- Проекційний кольоровий Head Up дисплей
- Підігрів керма
- Підігрів передніх сидінь
- Регулювання керма за глибиною
- Регулювання керма за висотою
- Регулювання нахилу спинок другого ряду сидінь
- Регулювання нахилу спинок третього ряду сидінь
- Розетка 12В, 2 шт.
- Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними
підказками
- Складувані спинки 2-го ряду сидінь в пропорції 60:40
- Сонцезахисний козирок пассажира з підсвічуванням
- Сонцезахисний козирок пассажира з дзеркалом
- Сонцезахисний козирок водія з підсвічуванням
- Сонцезахисний козирок водія з дзеркалом
- Травмобезпечні склопідйомники
- Фонова ілюмінація у дверних картах
- Центральний замок
- Центральний підлокітник
- Центральний світильник на стелі світлодіодний
- Электробігрів форсунок склоомивача
- Складувані спинки 3-го ряду сидінь в пропорції 60:40
- Механічне регулювання поперекового підпору сидіння переднього пасажира
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Колісні диски та шини
- Чорні ковпаки ступиць коліс
- Легкосплавні диски R20
Перевезення речей
- Сріблясті рейлінги на даху
Захист
- Бризковики задні
- Бризковики передні
- Бризковики
Декор
- Гаптування сірими нитками на кермі
- Алюмінієві накладки на пороги
- Оздоблення передньої панелі комбінованою шкірою
- Матова срібляста окантовка гнізда важеля КПП на центральній консолі
- Матові сріблясті внутрішні ручки дверей
- Оббивка підлокітників на передніх дверях з комбінованої шкіри
- Оббивка карт дверей з комбінованої шкіри
- Кермо оздоблене шкірою
- М'яке оздоблення карт задніх дверей
- М'яке оздоблення центральної консолі
- Оздоблення селектору КПП шкірою
- Стеля сірого кольору
- Фонова ілюмінація передніх дверей
- Фонова ілюмінація центральної консолі
- Електричне стоянкове гальмо
Декор
- Глянцево-чорне оздоблення центральних стійок
- Срібляста накладка у нижній частині заднього бампера
- Антена "плавник акули" на даху
- Задний спойлер пофарбованний у колір кузова
- Окантовка вікон чорного кольору
- Ручки дверей фарбовані у колір кузову
- Світлодіодні передні денні ходові вогні
- Тоноване заднє скло
- Хромована вставка верхньої радіаторної решітки
- Хромована радіаторна решітка
- Хромований молдинг віконної лінії
Захист
- Килимки салону водія та переднього пасажира
Техніка
- Задній спойлер
- Перемикач режимів повного приводу
- Селектор вибору режимів водіння
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