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אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
התחבורה  משרד  רישיון  תחת  רכב,  מותגי  מספר  מייבאים  אנו  אחריות. 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

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

אנחנו רוכשים במחיר סיטונאי מיבואנים אחרים.

Camry Hybrid טויוטה



היא חזקה מעוצבת ומרווחת ובכל זאת הקאמרי החדשה, אינה מתפשרת כאשר מדובר בחיסכון בצריכת הדלק.

כל אלה בשילוב טכנולוגיות הקצה המתקדמות והמראה עוצר הנשימה הופכים את הקאמרי למכונית המנהלים 

האידאלית עבורך. לאחר 17 שנות פיתוח הקאמרי הנוכחית היא האמינה והאיתנה ביותר. מכונית שתמיד תוכל לסמוך 

עליה בכל דרך, ובכל משימה.

מערכת ההנעה ההיברידית עברה סדרה ארוכה של שיפורים ועדכונים כדי לספק את חווית הנהיגה הטובה ביותר 

שהכרת. יחידת ההנעה החשמלית מפיקה יותר מומנט ויוצרת תאוצות חזקות וזמינות כח עדיפה על כל רכב אחר 

בקבוצה. מיקום מחדש של הסוללה ההיברידית ושימוש במערכת המתלים האחוריים המתקדמת של הקאמרי, הופכים 

אותה לבטוחה ונוחה מתמיד גם בכבישים מפותלים ובקצב נהיגה מהיר.

תא הנהג וסביבת הנוסעים מזמינים אותך לעשות יותר בזכות עיצוב שהוא מצד אחד שימושי ומצד שני - וואהו! - מעוצב 

וחכם. תשומת לב לפרטים הקטנים ביותר, הופכים כל מפגש עם הפנים של הקאמרי לחוויית פרימיום.

בטיחות מעל לכל. וזו לא רק אימרה. בקאמרי הייבריד יש 10 כריות אוויר, מערך נרחב של מערכות בטיחות אקטיביות כמו 

בקרת שיוט אדפטיבית, בלימת חירום אוטונומית, בקרת סטיה מנתיב, זיהוי הולכי רגל, ניטור שטחים מתים ועוד. כי להביא 

את המשפחה הביתה בשלום זה הכי חשוב.

טכנולוגית 
וסביבתית

בטיחות 
אקטיבית

עיצוב 
חדשני

מהנה 
לנהיגה

מסך מגע 8 אינץ'
מחשב דרך 4.2 אינץ'
משטח טעינה אלחוטי

בקרת אקלים דו איזורית
נעילה מרכזית וחלונות חשמל

ציפוי עור לגלגל הגה ומנוף הילוכים
הגה עם פקדים ומשוטים להעברת הילוכים

כניסה ללא מפתח
מושבים קדמיים מחוממים

ריפוד משולב עור
מושב נהג כיוון חשמלי

חלון שמש חשמלי
מראות צד מחוממת

פנסי LED קדמיים ואחוריים
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10 כריות אוויר
בלימת חירום אוטונומית
בקרת שיוט אדפטיבית

התראה על סטיה מנתיב + תיקון
זיהוי הולכי רגל

בקרת יציבות

SEבטיחות

•
•
•
•
•
•

מתלים

תמוכון מקפרסון, מוט מייצב
עצמות עצה כפולות, מוט מייצב

קדמיים
אחוריים

ביצועים

190 קמ"ש
7.9 שניות

5.1 ל'/100 ק"מ

מהירות מירבית
תאוצה 0-96

צריכת דלק משולבת

משקלים ונפחים היברידי/בנזין

1,649 ק"ג
2,100 ק"ג

49.3 ל'
427 ל'

משקל עצמי 
משקל מירבי 

נפח מיכל דלק 
נפח תא מטען

טויוטה קאמרי הייבריד 
A25A-FXS

2,487
מגנט קבוע סינכרוני

6.5Ah ניקל מטאל היידריד
208

43
אוטומטית רציפה

תקינה אמריקאית

היגוי
אלקטרו מכאנית

5.4 מ'
מערכת היגוי 

קוטר סיבוב

בלמים

דיסקים מאווררים
דיסקים מוצקים

בלימה רגנטטיבית הטוענת את 
הסוללה

קדמיים
אחוריים

מערכת מיחזור אנרגיה

מנוע בנזין
נפח )סמ"ק(
מנוע חשמלי

סוללה
הספק מירבי משולב )כ"ס(

מומנט מירבי משולב )קג"מ(
תיבת הילוכים

תקן זיהום אוויר

מפרט טכני ואיבזור

טויוטה קאמרי הייבריד

הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התרס״ט  2009. 
EPA  נתוני היצרן ע״פ בדיקת מעבדה, תקן
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