
Hilux INVINCIBLE
Podwójna kabina

Cena

Wyposażenie dodatkowe

Cena końcowa

Aplikacja Konfigurator Toyoty zawiera dane i ceny aut i wyposażenia Toyoty. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje

zawarte w aplikacji były jak najbardziej aktualne i pozbawione błędów. Jednakowoż specyfikacje modeli i ceny mogą

ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, dlatego Toyota nie udziela żadnej gwarancji na aktualność i

dostępność specyfikacji oraz cen w Konfiguratorze, a także na dostępność konkretnych modeli aut w krajach, w których

Konfigurator jest dostępny. Dodatkowo ceny i ilustracje produktów mogą zawierać elementy wyposażenia dodatkowego,

które nie jest dostępne w standardowej wersji auta. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące cen i

specyfikacji, należy skontaktować się z Dilerem Toyoty. Wszystkie zamówienia modeli u Sprzedawców są regulowane

przez przepisy sprzedaży konsumenckiej.
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Podsumowanie

Kolor i felgi

1G3 Royal Grey 18" felgi aluminiowe w kolorze czarnym z oponami
265/60 R18

Tapicerka i wykończenie wnętrza

Tapicerka skórzana z perforacją (skóra naturalna i
syntetyczna) w kolorze czarnym i szarym



Wyposażenie standardowe

Wygląd zewnętrzny

Styl

Czarne orurowanie kapotażowe, stalowe Naklejka tylna INVINCIBLE
Przedni zderzak w kolorze nadwozia Chrome insert on upper front grille
Krótka antena Przyciemniane szyby tylne
Naklejki boczne INVINCIBLE Słupek C w kolorze czarnym z emblematem „Y20”
Tylny zderzak w kolorze szarym

Opony i felgi

Pełnowymiarowe aluminiowe koło zapasowe Opony terenowe i na autostradę

Komfort

Wiązka 13 pin do haka holowniczego System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny
kluczyk)

Lewy stopień boczny wykonany z aluminium Prawy stopień boczny wykonany z aluminium
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne Przypomnienie o wyłączaniu świateł głównych
Centralny zamek sterowany zdalnie Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
Klapa bagażnika System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow

me home)

Schowki i przestrzeń bagażowa

Roleta skrzyni ładunkowej czarna Podłoga bagażnika
Wewnętrzne uchwyty do mocowania ładunku

Ochrona

Wykładzina przestrzeni ładunkowej Osłony przeciwbłotne
Osłona podwozia Osłony przeciwbłotne z tyłu
Osłony przeciwbłotne z przodu

Układ jezdny

Monitor pokazujący kąt skrętu kół Przedni spojler
Przycisk do aktywacji systemu AWD Tylny mechanizm różnicowy
Komfortowe zawieszenie

Bezpieczeństwo

Przednie czujniki parkowania Tylne czujniki parkowania
Kamera cofania Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z

systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) Inteligentny tempomat adaptacyjny (ACC)
Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) Zapasowe koło dojazdowe zamontowane pod podłogą
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych System wspomagający hamowanie (BA)
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)
Światła do jazdy dziennej w technologii LED Automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich
Tylne światła pozycyjne i stopu w technologii LED System wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC)
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC) System stabilizacji toru jazdy (VSC)
Norma EURO NCAP Immobilizer
Trzecie światło stopu w technologii LED Tylne światła stopu w technologii LED
Kontrola trakcji (TRC) System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)
Kierunkowskaz (LED) Światła przeciwmgielne
Światła mijania typu Bi-LED

Wygląd wewnętrzny

Multimedia

Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim z 3-
letnią aktualizacją map

System multimedialny Toyota Touch® 2

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB) System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z
telefonem

System Premium Audio JBL 9 głośników
Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego (8") Port USB
Interfejs Android Auto™, interfejs Apple CarPlay®



Styl

Aluminiowe nakładki na progi Skórzana dźwignia hamulca ręcznego
Konsola centralna w kolorze czarnym Wykończenie konsoli centralnej w kolorze czarnym
Górna część deski rozdzielczej w kolorze czarnym Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Czteroramienna kierownica obszyta skórą Podłokietniki w drzwiach w kolorze czarnym
Wykończenie ekranu multimedialnego w kolorze srebrnym Chromowane klamki wewnętrzne
Chromowany przycisk hamulca postojowego Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń obszyty skórą ekologiczną
Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń Wykończenie gałki dźwigni zmiany biegów w kolorze fortepianowej

czerni
System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED Otwarty schowek w konsoli centralnej
Dźwignia hamulca postojowego wykończona materiałem sztucznym Hamulec ręczny

Komfort

Klimatyzacja automatyczna Uruchamianie silnika przyciskiem
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci Analogowy prędkościomierz
Centralny zamek Podgrzewane fotele przednie
Elektrycznie regulowany stopień pochylenia fotela kierowcy Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (4,2")
Lusterko wewnętrzne z ręczną regulacją dzień/noc Kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi
Manualna regulacja kolumny kierownicy w 2 płaszczyznach Przyciski na kierownicy do sterowania systemem audio
Przyciski na kierownicy do sterowania ekranem systemu
multimedialnego

Przycisk na kierownicy do obsługi telefonu

Przycisk funkcji rozpoznawania głosu na kierownicy Blokada elektrycznych szyb
Elektrycznie regulowane szyby przednie Elektrycznie regulowane szyby tylne
Podgrzewane wycieraczki przedniej szyby Wskaźnik wyboru optymalnego biegu dla skrzyni manualnej (GSI)
Filtr kabinowy Filtr kabinowy
Ostrzeżenie o pozostawieniu kluczyka w samochodzie Wskaźnik jazdy w trybie ECO
Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników Obrotomierz
System oświetlenia wnętrza Oświetlenie wnętrza z przodu
System oświetlenia wnętrza Oświetlenia nad tylnymi fotelami
Uchwyty pomocnicze w pierwszym rzędzie siedzeń Uchwyty pomocnicze w drugim rzędzie siedzeń
Wspomaganie kierownicy Przycisk na kierownicy do sterowania tempomatem adaptacyjnym

(ACC)
Przycisk na kierownicy do sterowania układem ostrzegania o
niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej pasażera

Ostrzeżenie o niskim stanie płynu do spryskiwaczy Mikrofon przy przednim indywidualnym oświetleniu
Przyciemniane szyby tylne Uchwyty pomocnicze na środkowym słupku
Uchwyty pomocnicze w przednim słupku Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
Dwa gniazda 12 V Wspomaganie kierownicy o zmiennej sile (VFC)
Ogrzewanie przestrzeni na nogi pasażerów w drugim rzędzie siedzeń Odmrażanie tylnej szyby
Obraz kamery cofania wyświetlany na ekranie multimedialnym Podłokietnik w drzwiach tylnych
Regulacja częstotliwości działania wycieraczek Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera
Przyciski do sterowania multimediami na kierownicy

Schowki i przestrzeń bagażowa

Schowek w konsoli środkowej Zamykany schowek w przednim podłokietniku
Uchwyty na kubki w konsoli centralnej Uchwyty na kubki w drugim rzędzie siedzeń
Kieszenie w oparciach przednich foteli Przednie uchwyty na butelki
Tylne uchwyty na butelki Wieszaki na ubrania dla pasażerów w tylnym rzędzie siedzeń (2)
Kieszenie w przednich drzwiach Kieszenie w tylnych drzwiach
Chłodzony schowek Schowek na okulary przeciwsłoneczne
Miejsce na bilet parkingowy w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy Schowek jednokomorowy
Wieszaki na oparciach foteli Pokrywa schowka dla pasażera z siłownikiem
Schowek pod siedziskiem pasażera z tyłu

Wyposażenie wewnętrzne

System Stop&Start Podgrzewanie wiskotyczne oraz typu PTC

Bezpieczeństwo

7 poduszek powietrznych w systemie SRS System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych
siedzeniach (ISOFIX)

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu
Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń (3) Wstępne napinacze i ograniczniki siły naprężenia
Automatyczny wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera Czujnik przedniej poduszki powietrznej pasażera
Regulacja wysokości pasów kierowcy Regulowane zagłówki w drugim rzędzie siedzeń



Zużycie paliwa

Pojemność zbiornika paliwa (litry) 80

Poziom hałasu na postoju (dB(A)) 73.8

Poziom hałasu podczas jazdy (dB(A)) 71.0

Średnio (l/100 km, wartość minimalna) 9.6

Średnio (l/100 km, wartość maksymalna) 9.9

Emisja CO2 (cykl mieszany, g/km, wartość minimalna) 253

Emisja CO2 (cykl mieszany, g/km, wartość maksymalna) 259

Silnik

Liczba i układ cylindrów 4 cylindry, układ rzędowy

Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC

System wtrysku paliwa common rail

Pojemność skokowa (cm³) 2755

Maksymalna moc (kW/obr./min) 150/3000

Moc maksymalna (KM) 204

Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min) 500/1600-2800

Przekładnia

Rodzaj Automatic

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h) 175

0-100 km/h (sek) 10.7

Zawieszenie

Zawieszenie przód podwójne wahacze poprzeczne, stabilizator

Zawieszenie tył resory piórowe



Hamulce

Hamulce przód tarczowe wentylowane

Hamulce tył bębnowe

Koła i opony

Minimalna klasa efektywności paliwowej C

Minimalna klasa przyczepności na mokrej nawierzchni D

Minimalny poziom generowanego hałasu 72

Rozmiar opon 265/60 R18

Masa i holowanie

Masa własna pojazdu (kg) 2130-2355

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg) 3210

Masa całkowita pojazdu (kg) 6300

Wymiary zewnętrzne

Długość całkowita 5325

Szerokość całkowita (mm) 1900

Wysokość całkowita (mm) 1815

Rozstaw osi (mm) 3085

Rozstaw kół przód (mm) 1540

Rozstaw kół tył (mm) 1550

Zwis przedni (mm) 985

Zwis tylny (mm) 1255

Wymiary wewnętrzne

Liczba miejsc 5

Prowadzenie

Promień zawracania kół 6.4

Promień zawracania nadwozia 6.7



Bezpieczeństwo

Poduszki powietrzne 7

Informacje o oponach

Zobacz szczegóły

Noty prawne
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