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HIGHLANDER טויוטה



הגיע הרגע למצות את החיים. בין אם אתה מחפש להימלט מהעיר או רק בסיבוב של סידורים, תגלה שלא ניתן להתעלם 

מהעיצוב החדש של טויוטה היילנדר. לחזית מראה עוצמתי המשדר כוח ובטחון, פנסי LED וחישוקי גלגלים מוסיפים נגיעת 

תחכום וסטייל. 

כאשר כל הנוסעים יושבים בנוחות חווית הנסיעה תמיד נעימה יותר. עם שמונה מושבים וחלל פנימי עצום, כל נסיעה 

תהפוך לחוויית פרימיום מפנקת ונעימה. תהנו מריפודי עור מפנקים, חמישה שקעי USB, חלון שמש ועוד רשימה ארוכה 

של אבזור אשר הופכים את טויוטה היילנדר לרב תחומי ובעל יכולות מגוונות.

יש לנו שתי מערכות הנעה: בנזין ובנזין היברידי. לשניהם נפח של 3.5 ל' והם מקנים לטויוטה היילנדר שילוב מנצח של 

יכולת דינאמית מלהיבה אבל גם חסכון בדלק ופליטת מזהמים מופחתת.

טויוטה היילנדר מצויד במערך בטיחות נרחב הכולל 8 כריות אוויר, עיגוני ISOFIX מערכות בקרת משיכה ויציבות וכמובן 

מערכות בלימה ובקרת שיוט אקטיביות TSS או מובילאיי.

כל מה שאתם חייבים כדי להגיע הביתה בשלום.

טויוטה היילנדר 

טכנולוגית 
וסביבתית

בטיחות 
אקטיבית

עיצוב 
חדשני

מהנאה 
לנהיגה



מפרט טכני ואיבזור

חישוקי סגסוגת 18 אינץ'
שמשות פרטיות כהות

פנסי LED אחוריים
סמל HYBRID מודגש

דלת תא מטען חשמלית
בקרת אקלים 3 איזורים

פתחי מיזוג שורה שלישית
מצלמת חניה עם קווי הנחיה

ריפוד מושבים 
גלגל הגה מצופה עור

בלימת חירום אוטונומית
התראה על סטיה מנתיב

בקרת שיוט אקטיבית
ניטור שטחים מתים

מחליף אורות מונע סינוור
כריות אוויר לכל המושבים

חיישן לחץ אוויר צמיגים
סיוע לזינוק בעליה

תא אחסון 24.5 ל' בין מושבים

XLE היברידיLEאביזר/רמת גימור
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מתלים

תמוכות מקפרסון
עצמות עצה כפולות

קדמיים
אחוריים

משקלים ונפחים היברידי/בנזין

1857/2205  ק"ג
2570/2844  ק"ג

73/65 ל'
390/1200 ל'

משקל עצמי 
משקל מירבי 

נפח מיכל דלק 
נפח תא מטען

טויוטה היילנדר 
6V גל זיזים עליון כפול, תזמון 

שסתומים משתנה
3.5 ל'

295 כ"ס/36 קג"מ
שני מנועים חשמליים-מגנט קבוע

ניקל מטאל היידריד
306 כ"ס/31 קג"מ

כפולה חכמה/קדמית
רציפה CVT/אוטומטית 8 הילוכים

היגוי

מערכת אלקטרו-מכאנית
11.5 מ'

מערכת היגוי 
קוטר סיבוב

בלמים

דיסקים מאווררים
דיסקים מאווררים

קדמיים
אחוריים

ביצועים

7.9 שניות
185 ק"מ

14 - 9.7/10.5 ל'-100 ק"מ

תאוצה 0-100 
מהירות מקסימאלית

צריכת דלק עירוני/בינעירוני בנזין/היברידי

רמת האבזור הבטיחותי: 7

מנוע בנזין

נפח (סמ"ק)
 LE תפוקה גרסת

מנוע חשמלי
סוללה

הספק מירבי משולב 
LE/XLE hybrid הנעה

LE/ תיבת הילוכים
XLE hybrid
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רמת 
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אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

אחריות.  ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
הישראלי  התחבורה  משרד  רישיון  תחת  רכב,  מותגי  מספר  מייבאים  אנו 

מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
אותם  המותגים,  לשאר  וגם  מקביל  ביבוא  מייבאים  שאנו  רכב  לכלי  מימון 

אנחנו רוכשים במחיר סיטונאי מיבואנים אחרים.


