Toyota Hilux Premium

Технічні характеристики
Швидкісні характеристики
Максимальна швидкість

175

Розгін з місця до 100 км/год

10.8

Кермове управління
Тип

Гідропідсилювач

Число обертів керма від упора до упора

6,7

Найменший радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м

6,4

Колеса та шини
Розмір колісних дисків

265/60 R18 110H, 18 × 7,5 J

Розмір шин

265/60 R18

Підвіска
Передня підвіска

Незалежна, на подвоєних
паралельних важелях з
гвинтовими пружинами

Задня підвіска

Залежна, жорсткий міст з
листовими ресорами та з
телескопічними
амортизаторами

Гальмівна система
Передні гальма

Дискові вентильовані

Задні гальма

Барабанні

Внутрішні розміри
Кількість місць
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Трансмісія
Привод

Повний

Тип КПП

Автоматична

Багажне відділеня
Довжина вантажного відділення, мм

1525

Ширина вантажного відділення, мм

1540

Висота вантажного відділення, мм

480

Геометричні показники прохідності
Кут звису передній (кут заїзду), °

29

Кут звису задній (кут з’їзду), °

26

Кут поздовжньої прохідності, °

25

Глибина броду, мм

700

Мінімальний дорожній просвіт (кліренс), мм

310

Двигун
Кількість та розташування циліндрів

4, рядне

Робочий об’єм

2755

Система живлення

D-4D

Діаметр циліндра та хід поршня

92 x 103,6

Ступінь стиснення

15.6:1

Макс. потужність (кВт/об.хв)

150/

Макс. потужність (к.с./об.хв)

204

Макс. крутний момент

500/1
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Розміри
Довжина

5325

Ширина

1855

Висота

1815

Колісна база

3085

Ширина передньої колії

1540

Ширина задньої колеї

1550

Звис попереду

985

Звис позаду

1255

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

80

Рекомендоване пальне

дизельне пальне з цетановим
числом 48 або вище

Міський цикл

9.6

Заміський цикл

7.0

Комбінований цикл

8.0

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (міський цикл)

251

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (заміський цикл)

185

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (комбінований
цикл)

209

Екологічний стандарт

EURO 6

Маса та буксирування
Максимальна (повна) маса

2910

Споряджена маса

-

Максимальна дозволена маса причепа з гальмами, кг

3500

Максимальна дозволена маса причепа без гальм, кг

750

Комплектація
Техніка
- Система додаткового підігріву салону та двигуна
Засоби безпеки
- 7 подушок безпеки - фронтальні, передні бокові, захисні шторки та колінна
- Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира
- Візуальне та звукове попередження про непристебнуті задні ремені
- Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX
- Регульована довжина ременя безпеки на водійському сидінні
- Підголівники на сидіннях другого ряду (3 шт.)
- Попередження про непристебнуті ремені спереду
- Регулювання задніх підголівників
- Сенсор присутності переднього пасажира (для SRS)
Мультимедіа
- Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2
- 6 динаміків
- DAB-антена
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- Багатофункціональний сенсорний дисплей 8"
- Роз'єм для підключення USB-пристроїв
- Система безпровідного зв'язку за протоколом Bluetooth
- Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto
Комфорт
- Smart Entry and Start - система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна
- Кнопка відкривання дверей багажного відділення на ключі
- Задній відкидний борт
- Бокові підніжки
- Зовнішні дзеркала з обігрівом
- Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням
- Зовнішні дзеркала з функцією електричного складання
- Нагадувач про ввімкнені фари
- Сенсор освітлення
- Функція супровідного освітлення «Follow me home»
- Центральний замок з дистанційним
Перевезення речей
- Відділення для рукавичок з охолодженням
- Відсік для зберігання дрібних речей під задніми сидіннями
- Відсік для речей під центральним підлокітником
- Гачки для сумок на спинках передніх сидінь
- Ніша для речей у центральній консолі з кришкою
- Гачки для одягу для пасажирів другого ряду (2 шт.)
- Тримач для квитка у сонцезахисному козирку з боку водія
- Кишені у задніх бічних дверях
- Відділення для рукавичок, що замикається на ключ
- Кришка нижнього відділення для рукавичок з демпфером
- Одинарне відділення для рукавичок
- Кишеня для зберігання у передніх дверях
- Кишені в спинках передніх сидінь
- Тримач для окулярів
- 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
Засоби безпеки
- Паркувальні сенсори передні
- Паркувальні сенсори задні
- Камера заднього огляду
- DАС - система допомоги під час руху згори
- TRC - протибуксувальна система
- TSC - система стабілізації автомобіля з причепом
- VSC - система стабілізації автомобіля
- Імобілайзер
- Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла
- Антиблокувальна система гальмування (ABS)
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- Високонапірні висувні омивачі фар
- Запасне колесо під днищем
- Комбіновані задні ліхтарі зі світлодіодними лампами
- Круїз-контроль
- 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 сигналізації аварійного гальмування (EBS)
Комфорт
- Клімат-контроль
- Кнопка запуску двигуна «Start»
- Індикатор ECO
- Індикатор мінімального рівня рідини омивача
- Повітряний фільтр, що попереджає проникнення квіткового пилку у салон
- Допоміжні поручні над передніми сидіннями
- Допоміжні поручні на передніх стійках у салоні
- Гідропідсилювач керма із змінним коефіцієнтом зусилля — VFC
- Допоміжні поручні над бічними сидіннями другого ряду
- Двохрежимне салонне дзеркало
- Дефлекторы обдуву в зоні ніг задніх пасажирів
- Електрорегулювання сидіння водія за висотою
- Індикатор оптимального моменту для змінювання передачі
- Електрорегулювання сидіння водія за нахилом
- Циферблатний спідометр
- Циферблатний тахометр
- Електрорегулювання сидіння водія за довжиною
- Електросклопідйомники передніх вікон
- Плафон освітлення тильної частини салону
- Електросклопідйомники задніх вікон
- Мікрофон у лампі освітлення передньої частини салону
- Кнопки керування круїз-контролем на кермі
- Задні стекла глухі
- Кнопки керування мобільним телефоном на кермі
- Кнопка активації голосового керування на кермі
- Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини
- Кнопка блокування склопідіймачів на вікнах пасажирів
- Регулювання частоти роботи склоочисників лобового скла
- Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними
підказками
- Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2"
- Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2"
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- Мультифункціональне кермо
- Мультифункціональне кермо
- Нагадування про ключ, що залишився в замку запалювання
- Обігрів заднього скла з автотаймером
- Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників з автотаймером
- Повітряний фільтр салону
- Підсилювач кермового керування
- Підігрів керма
- Підігрів передніх сидінь
- Регулювання керма за глибиною
- Регулювання керма за висотою
- Розетка 12В
- Салонні ручки на центральній стійці кузова
- Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними
підказками
- Відкидна подушка сидіння в пропорції 60:40
- Сонцезахисний козирок пассажира з дзеркалом
- Тонована полоса на лобовому склі
- Фонова ілюмінація інтер'єру
- Центральний замок
- Центральний світильник на стелі
Колісні диски та шини
- Шосейні шини
- Повнорозмірне легкосплавне запасне колесо
- Легкосплавні чорні диски з механічною обробкою R18
Перевезення речей
- Вантажна платформа
- Такелажні гачки всередині вантажної платформи
Захист
- Бризковики задні
- Бризковики передні
- Захист двигуна
- Опуклі крила
- Бризковики
Декор
- Хромовані вставки у повітряпроводах посередині передньої панелі
- Чорна декоративна вставка на передній панелі
- Чорна передня панель
- Срібляста окантовка екрана інформаційно-розважальної системи
- Срібляста декоративна вставка на передній панелі
- Чорна декоративна вставка на передній панелі
- Сріблясте оздоблення повітряпроводів обабіч передньої панелі
- Хромовані вставки у бічних повітряпроводах
- Срібляста окантовка гнізда важеля АКПП
- Срібляста декоративна вставка на верхівці рукоятки важеля АКПП
- Хромована кнопка на важелі стоянкового гальма
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- Ручне стоянкове гальмо з поліуретановою рукояткою
- Чорні підлокітники на передніх дверях
- Внутрішні ручки дверей хромовані
- Задній підлокітник
- Кермо оздоблене шкірою
- Оздоблення селектору КПП шкірою
- Оздоблення центрального підлокітника комбінованою шкірою
- Ручне стоянкове гальмо
Декор
- Широкий передній бампер
- Коротка антена
- Бокові підніжки чорного кольору
- Задня стійка чорного кольору
- Передній бампер пофарбований у колір кузова
- Тоновані стекла задніх дверей та заднє скло
- Хромована радіаторна решітка
- Хромований молдинг віконної лінії
- Хромовані дзеркала заднього огляду
- Хромовані зовнішні ручки дверей
- Хромована ручка відкриття заднього борту
Захист
- Килимки салону водія та переднього пасажира
- Килимки салону
Техніка
- Комфортна підвіска
- Перемикач режимів повного приводу
- Примусове блокування заднього міжколісного диференціалу
- Система допомоги під час повороту на бездоріжжі — OTA (Oﬀroad Turn Assist)
- Індикатор напрямку повороту передніх коліс

6

