Toyota Land Cruiser Prado Prestige

Технічні характеристики
Швидкісні характеристики
Максимальна швидкість

175

Розгін з місця до 100 км/год

12.7

Кермове управління
Тип

Шестерня-рейка

Передатне число

15.7

Число обертів керма від упора до упора

5.9

Найменший радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м

5.8

Колеса та шини
Розмір колісних дисків

17 × 7 1/2 J

Розмір шин

265 / 65 R17

Підвіска
Передня підвіска

Незалежна, пружинна на
здвоєних важелях

Задня підвіска

Залежна з поперечною тягою,
пружинна або з
пневмоелементами

Гальмівна система
Передні гальма

Вентильовані диски

Задні гальма

Вентильовані диски

Внутрішні розміри
Кількість місць

5

Трансмісія
Привод

Повний

Тип КПП

Автоматична

Багажне відділеня
Об'єм багажного відділення зі складеним 2-м та 3-м рядами
сидінь, л

1934

Геометричні показники прохідності
Кут поперечної статичної стійкості, °

42

Кут підйому, °

42

Кут звису передній (кут заїзду), °

31

Кут звису задній (кут з’їзду), °

25

Кут поздовжньої прохідності, °

22

Глибина броду, мм

700

Мінімальний дорожній просвіт (кліренс), мм

215

Двигун
Кількість та розташування циліндрів

4, рядне

Клапанний механізм

16-клапанний DOHC

Робочий об’єм

2755

Система живлення

Common Rail

Діаметр циліндра та хід поршня

92 x 103.6

Ступінь стиснення

15.6:1

Макс. потужність (к.с./об.хв)

177

Макс. крутний момент

450/1600-2400
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Код двигуна

1GD-FTV

Розміри
Довжина

4840

Ширина

1885

Висота

1890

Колісна база

2790

Ширина передньої колії

1585

Ширина задньої колеї

1585

Звис попереду

975

Звис позаду

1075

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

87

Рекомендоване пальне

Дизельне пальне з цетановим
числом 48 або вище

Міський цикл

9.5

Заміський цикл

6.7

Комбінований цикл

7.7

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (міський цикл)

249

Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (заміський цикл) 177
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (комбінований
цикл)

203

Екологічний стандарт

Euro 6

Маса та буксирування
Максимальна (повна) маса

2990

Споряджена маса

2260

Максимальна дозволена маса причепа з гальмами, кг

3000

Максимальна дозволена маса причепа без гальм, кг

750

Комплектація
Засоби безпеки
- 7 подушок безпеки
- Індикатор активності подушки безпеки перед переднім пасажиром
- Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира
- Нагадування про незастібнуті ремені безпеки на передніх сидіннях
- Механізми попереднього натягнення та обмежувачі навантаження на ременях безпеки
на передніх сидіннях
- Передні сидіння з механізмами, що запобігають ризику отримання хлистової травми
- Кріплення стандарту ISOFIX для встановлення дитячих крісел на задніх бічних сидіннях
- Підголівники на сидіннях другого ряду (3 шт.)
Мультимедіа
- Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2
- Сенсорний екран з діагоналлю 20,3 см (8 дюймів) на передній панелі
- 9 гучномовців
- 3,5-мм рознім
- USB-порт
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- Система гучного зв’язку по каналу Bluetooth
Комфорт
- Транспондерна система відкривання дверей та пуску двигуна
- Автотаймер вимкнення світла (функція «Проведи мене додому»)
- Датчик освітлення
- Автоматичне вимикання фар
- Датчик дощу
- Дистанційне відмикання дверей багажного відділення
- Підігрів бічних дзеркал зворотного огляду
- Автоматичний нахил під час руху заднім ходом
- Електропривод складання бічних дзеркал
- Електропривод регулювання бічних дзеркал зворотного огляду
- Центральний замок з дистанційним керуванням
- Бічні підніжки
- Звичайний дах
Перевезення речей
- Одинарне відділення для рукавичок
- Відділення для рукавичок, що замикається на ключ
- Лампа освітлення у відділенні для рукавичок
- Кишені у передніх дверях
- Кишені у задніх бічних дверях
- Тримачі для пляшок у передній частині салону
- Тримачі для пляшок у тильній частині салону
- Тримачі для чашок у передній частині салону
- Тримачі для чашок для пасажирів другого ряду
- Гачки для одягу для пасажирів другого ряду (2 шт.)
- Футляр для сонячних окулярів
- Кишені у спинках сидінь водія та переднього пасажира
- Висувна шторка багажного відділення
- Рейки у багажному відділенні
Засоби безпеки
- Паркувальні датчики попереду
- Паркувальні датчики позаду
- Відеокамера зворотного огляду
- Система передаварійної безпеки
- Система сповіщення про з’їзд з обраної смуги руху (LDA)
- Система розпізнання та інформування водія про дорожні знаки
- Автоматичне дальнє світло (AHB)
- Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду
- Запасне колесо під днищем кузова
- Підсилювач аварійного гальмування (BA)
- Миготливий режим роботи стоп сигналів у випадку аварійного гальмування
- Антиблокувальна гальмівна система (ABS)
- Додатковий світлодіодний стоп-сигнал у верхній частині заднього вікна
- Світлодіодні стоп-сигнали
- Система курсової стійкості автомобіля (VSC)
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- Комбіновані задні ліхтарі зі світлодіодними лампами
- Прожекторні фари (лінзи) зі світлодіодними лампами ближнього світла
- Автоматичний коректор кута нахилу світлового променя фар
- Високонапірні висувні омивачі фар
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Світлодіодні передні протитуманні ліхтарі
- Додаткові вказівники поворотів у бічних дзеркалах зворотного огляду
- Обмежувач швикості, що регулюється
- Імобілайзер двигуна
- Активна протибуксувальна система (A-TRC)
- Система допомоги при рушанні під гору (HAC)
- Система допомоги при спусканні з гори (DAC)
- Система моніторінгу тиску у шинах (TPMS)
- Система, що попереджає про низький тиск у шинах (TPWS)
- Система стаблізації причепа (TSC)
- Рамна конструкція кузову
Комфорт
- Трьохзонний клімат-контроль
- Кнопка пуску двигуна
- Електропривод регулювання положення керма за кутом нахилу
- Електропривод регулювання положення керма у поздовжньому напрямку
- Підігрів керма
- Цифровий спідометр
- Цифровий тахометер
- Гідропідсилювач кермового управління
- Дзеркало зворотного огляду з електрохромовим покриттям (автоматичне затемнення)
- Режим перегляду сигналу з відеокамери зворотного огляду на сенсорному екрані
- Статичні лінії розмітки на сенсорному екрані під час перегляду сигналу з відеокамери зворотного
огляду
- Повітряний фільтр у салоні
- Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь
- Повітряпроводи з дефлекторами для пасажирів другого ряду
- Електропривод регулювання кута нахилу спинки водійського сидіння
- Електропривод регулювання положення водійського сидіння у поздовжньому напрямку
- Електропривод регулювання положення сидіння переднього пасажира у поздовжньому напрямку
- Електропривод регулювання кута нахилу спинки сидіння переднього пасажира
- Електропривод регулювання висоти водійського сидіння
- Електропривод регулювання поперекової підтримки на сидінні водія
- Електропривод регулювання довжини подушки на сидінні водія
- Підігрів передніх сидінь
- Вентиляція передніх сидінь з регулюванням інтенсивності
- Можливість регулювати положення сидінь другого ряду у поздовжньому напрямку
- Можливість регулювати кут нахилу спинок сидінь другого ряду
- Спинки другого ряду сидінь, що складаются на 40 %, 60 % або 100 %
- Підігрів задніх сидінь
- Електропривод піднімання та опускання скла у вікнах передніх дверей
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- Електропривод піднімання та опускання скла у вікнах задніх бічних дверей
- Автоматичне доведення скла під час опускання та піднімання на всіх вікнах
- Захист від затискання на вікнах з електроприводом опускання-піднімання
- Обігрів форсунок омивачів лобового скла
- Обігрів всієї поверхні лобового скла з автотаймером
- Обігрів лобового скла (всієї поверхні) з автотаймером
- Попередження про низький рівень рідини в бачку омивача скла
- Обігрів заднього скла з автотаймером
- Регулювання частоти роботи склоочисників лобового скла
- Штурманський ліхтар водія та переднього пасажиру
- Освітлення салону у зоні 2-го ряду пасажирів
- Плафон освітлення тильної частини салону
- Плафон освітлення багажника
- Освітлення салону під час відкривання автомобіля у темну пору доби
- Підсвічування простору під ногами водія та переднього пасажира
- Лампи освітлення простору під відкритими дверима
- Плафон освітлення на тильному боці сонцезахисного щитка водія
- Плафон освітлення на тильному боці сонцезахисного щитка переднього пасажира
- Дзеркальце на тильному боці сонцезахисного щитка водія
- Дзеркальце на тильному боці сонцезахисного щитка переднього пасажира
- Сонцезахисний щиток, що розсувається
- Розетка на 12 В у передній частині салону
- Розетка 220В у багажному відділенні
- Центральний замок
- Автоматичне блокування замків дверей на швидкості понад 20 км/год
- Можливість заблокувати замки задніх дверей, щоб діти не могли їх відкрити з салону
- Попередження про залишений у салоні ключ транспондерної системи
- Багаторежимний кольоровий дисплей з діагоналлю 10,7 см у комбінації приладів
- Багаторежимний дисплей бортового комп’ютера з діагоналлю 10,7 см
- Індикатор ЕКО-їзди
- Індикатор оптимального моменту для змінювання передачі
- Кнопки регулювання гучності на кермі
- Кнопки керування інформаційно-розважальною системою на кермі
- Кнопки керування мобільним телефоном на кермі
- Кнопки керування круїз-контролем з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля,
що їде попереду, на кермі
- Допоміжні поручні над бічними сидіннями другого ряду
- Допоміжні поручні над передніми сидіннями
- Допоміжні поручні на передніх стійках у салоні
- Допоміжні поручні на центральних стійках у салоні
- Склоочисники лобового скла зі змінюваним інтервалом
Колісні диски та шини
- Легкосплавні колісні диски R18
- Повнорозмірне запасне колесо з легкосплавним диском
Перевезення речей
- Чорні рейлінги на даху
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Захист
- Захисний молдінг пофарбований у колір кузову
- Передні бризковики
- Задні бризковики
Декор
- Чотириспицеве кермо, оздоблене комбінованою шкірою
- Срібляста центральна консоль
- Хромовані вставки у повітряпроводах посередині передньої панелі
- Хромовані вставки у бічних повітряпроводах
- Рукоятка важеля КПП, оздоблена комбінованою шкірою
- Срібляста декоративна вставка на верхівці рукоятки важеля АКПП
- Внутрішні ручки дверей срібного кольору
- Хромована вставка навколо важіля КПП
- Ручне стоянкове гальмо з рукояткою, оздобленою комбінованою шкірою
- Хромована кнопка на важелі стоянкового гальма
- Центральний підлокітник, оздоблений комбінованою шкірою
- Оздобрлення передніх дверей комбінованою шкірою
- Накладки на порогах передніх дверей з алюмінієвими вставками
Декор
- Радіаторна решітка чорного кольору
- Хромована вставка у радіаторній решітці
- Хромована окантовка радіаторної решітки
- Хромована окантовка гнізд передніх протитуманних фар
- Задній спойлер пофарбований у колір кузову
- Передній бампер, пофарбований у колір кузова
- Задній бампер, пофарбований у колір кузова
- Бічні дзеркала зворотного огляду, пофарбовані у колір кузова
- Зовнішні ручки дверей, пофарбовані у колір кузова
- Хромований молдинг віконної лінії
- Тоноване скло у вікнах задніх дверей
- Хромована вставка дверей багажного відділення
- Підніжки срібного кольору
- Підсвітка бічних підніжок
- Антена, вбудована у скло
Захист
- Килимки для водія та переднього пасажира
Техніка
- Передній спойлер
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