Nowy Land Cruiser V8

Nowość!
4,5 D-4D PowerBoost 318 KM

Programy finansowe dla Twojej firmy:

www.toyota.pl

www.toyotabusiness.pl

Ceny brutto (PLN)
Cennik obowiązuje
od 1 stycznia 2014

WERSJA WYPOSAŻENIA

5-MIEJSCOWY

4,5 D-4D (272 KM) 6 A/T

PRESTIGE

399 000

4,5 D-4D PowerBoost (318 KM) 6 A/T

PRESTIGE

406 000

4,6 VVT-i (318 KM) 6 A/T

PRESTIGE

399 000

Dopłata do lakieru metalik 5 200
Dopłata do lakieru białego perłowego 7 600

Moduł PowerBoost
Silnik

4,5 D-4D 272 KM

4,5 D-4D PowerBoost 318 KM

Moc [KM/obr./min]

272/3300-3600

318/3300-3600

Moment obr. [Nm/obr./min]

650/1800–2800

740/1800–2800

Produkt akcesoryjny. Szczegóły w salonach Toyoty.

podróżowania

• 3- letnia gwarancja
producenta

Moc
PowerBoost

Moment obr.
Standard
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Obroty silnika (obr./min)

Moc (kW)

Silnik wyposażony
w moduł PowerBoost to:
• lepsze osiągi
• większa elastyczność
• wyższy komfort

Moment obrotowy (Nm)

Moc
Standard

Wyposażenie wersji Prestige
KOMFORT
Siedzenia z perforowanej skóry (czarne lub beżowe)

System „Inteligentny kluczyk” (otwieranie i uruchamianie samochodu
bez użycia kluczyka)

Wentylowane fotele przednie

Tempomat

Elektrycznie regulowane fotele przednie

Podgrzewana szyba czołowa i dysze spryskiwaczy1

Podgrzewane fotele przednie

Akustyczna szyba przednia

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego

Kolorowy ekran między zegarami pokazujący m.in.: aktualną prędkość,
kąt skrętu kół, wskazania nawigacji

Przesuwane i rozkładane fotele w drugim rzędzie w stosunku 40:20:40

Zegary typu Optitron

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Czujniki parkowania z przodu i z tyłu

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów

Pełnowymiarowe koło zapasowe pod podłogą

Elektryczna regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach (pamięć 3 ustawień
kierownicy, fotela kierowcy oraz lusterek zewnętrznych)

Gniazdo 220 V w tylnej części samochodu

Kierownica wielofunkcyjna

Roleta przestrzeni bagażowej

Lodówka w podłokietniku

System zmiennego przełożenia układu kierowniczego (VGRS)

Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne z funkcją sterowania pilotem

1

Wyposażenie dostępne tylko w modelu z silnikiem 4,5 D-4D

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

AUDIO

Opony 285/50 R20

System audio JBL z odtwarzaczem płyt DVD i CD z 14 głośnikami

Felgi aluminiowe

Bluetooth

Przyciemniane tylne szyby

Gniazda 12 V x 2 + Aux-In/USB

Zderzaki i lusterka lakierowane w kolorze nadwozia
Relingi dachowe

Toyota Touch&Go PRO z ekranem 7", nawigacją HDD z polskim menu, kamerą
cofania i systemem wspomagania parkowania

BEZPIECZEŃSTWO

OFF-ROAD

Dwustopniowe przednie poduszki powietrzne

LSD Torsen – centralny mechanizm różnicowy

Boczne poduszki powietrzne z przodu i z tyłu

Blokada centralnego mechanizmu różnicowego

Poduszki kolanowe dla kierowcy i pasażera

4 kamery parkowania w ramach systemu Multi-terrain Monitor

Kurtyny powietrzne dla wszystkich rzędów siedzeń

Crawl Control – system utrzymujący stałą prędkość w terenie

Aktywne zagłówki dla kierowcy i pasażera

OTA – system zmniejszający promień skrętu

Multi-terrain ABS + EBD + BA + A-TRC + VSC

HAC – system wspomagający pokonywanie podjazdu

Pirotechniczne napinacze pasów z ogranicznikiem napięcia

Multi-terrain Select – system zmiennej charakterystyki napędu
w zależności od terenu

Światła z czujnikiem zmierzchu
Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
Zamek centralny z podwójnym ryglowaniem
Lampy biksenonowe z funkcją autopoziomowania

AVS – aktywne zawieszenie z systemem regulacji wysokości osi przedniej
i tylnej (x-AHC)
Dezaktywacja kurtyn powietrznych oraz przednich poduszek powietrznych
Tyre Angle Display – monitor pokazujący kąt skrętu kół podczas manewrów

Światła do jazdy dziennej typu LED
Spryskiwacze reflektorów

PAKIET BIS GWARANCJA SERWISOWA

OPCJA1

Tylne światła z diodami LED
Przednie lampy przeciwmgielne
ISOFIX na skrajnych miejscach w drugim rzędzie siedzeń
Alarm

Rok lub 2 lata dodatkowego ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu.
1

Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyotagwarancja.pl.

19 000 PLN

Pakiet Invincible 5-miejscowy

• system ochrony przedzderzeniowej ( automatyczne napięcie pasów bezpieczeństwa ) • skórzana i podgrzewana kierownica z elementami imitującymi drewno
• elektrycznie otwierany szyberdach z funkcją sterowania pilotem • elektrycznie sterowana górna klapa baga żnika

Pakiet Invincible 7-miejscowy

29 000 PLN

• system ochrony przedzderzeniowej ( automatyczne napięcie pasów bezpieczeństwa ) • skórzana i podgrzewana kierownica z elementami imitującymi drewno
• elektrycznie otwierany szyberdach z funkcją sterowania pilotem • 2 dodatkowe siedzenia w trzecim rzędzie z poduszkami kurtynowymi • klimatyzacja
4- strefowa • podgrzewane siedzenia w drugim rzędzie

Nawigacja Toyota Touch&Go PRO
•
•
•
•
•

dotykowy wyświetl acz

7"

nawigacja satelitarna i menu w języku polskim
mapy nawigacji na dysku twardym
trójwymiarowe mapy
wysyłanie do nawigacji samochodu adresów
z mapy . google . pl

•

POI
G oogle L ocal S earch
• komunik aty drogowe TMC or a z informacje
k atalog miejsc użyteczności publicznej
or a z integr acja z

• odtwarzanie plików w formatach MP3 i WMA
• pełna integr acja z odtwarzaczem i P od
•	B luetooth audio *
• zestaw głośnomówiący B luetooth *
• obsługa e - mail *
• funkcja odczytywania SMS- ów i e - maili
przez lektor a ( wybr ane języki )*
• rozpoznawanie mowy ( wybr ane języki )
• synchronizacja z k alendarzem spotk ań *

o ogr aniczeniach prędkości

•
•
•

Podświetlane nakładki progowe

k amer a cofania
system wspomagania parkowania
cyfrowe r adio

(DAB/DAB+/DMB)

* Lista kompatyblinych modeli telefonów dostępna
na stacjach dilerskich.

2 400 PLN1

Create Your Car
1

Cena zawiera VAT oraz koszt montażu. Opcja dilerska.

Technologia off-road

M ulti - terrain M onitor

M ulti - terrain S elect

kierownicy widać obraz wybranego

zostaną dopasowane do określonych warunków

Po wciśnięciu przycisku na

Po wciśnięciu gazu moc pojazdu i siła hamowania

4 kamer zewnętrznych
w 6 różnych perspektywach.
otoczenia z

drogowych.

Do wyboru są tryby: „skały”, „skały

i szutry”, „muldy”, „kamienie” lub „błoto i piasek”.

S ystem regulacji

Utrzymuje zadaną prędkość,

samochodu uł atwia dostęp

do k abiny pasa żerskiej i zał adunek ,

a podniesienie poja zdu zwiększa jego prześwit,
popr awia jąc możliwości pokonywania terenu .

zawieszenie

(AVS)

S iła tłumienia amortyzatorów dostosowuje się do
warunków drogowych , jakie wsk a że kierowca ,
wybierając najwłaściwszy tryb jazdy : komfortowy ,
normalny lub sportowy .

System utrzymujący stałą prędkość
w terenie (C rawl C ontrol )

wysokości
osi przedniej i tylnej ( x -AHC)

O bniżenie

A ktywne

S ystem zmniejszający
promień skrętu (OTA)

dohamowując odpowiednie koła , dzięki

S ystem przyhamowuje tylne koło
wewnętrzne , przez co poprawia

czemu jazda w bardzo ciężkim terenie

zwrotność samochodu w ciasnych

operować pedałem hamulca i gazu .

manewru .

jest bezpieczniejsza , a kierowca nie musi

zakrętach , zwiększając skuteczność

Parametry techniczne
K ąty : zejścia , rampowy i

20°

P rzechył

7104VCL

25°

boczny

44°

M inimalny prześwit

natarcia

30°

G łębokość

brodzenia

225 mm

M aksymalny

21_8104VCL

k ąt pokonywania wzniesień

45°

700 mm

M aksymalna

masa holowanej
przyczepy z hamulcami

3500 kg

Dane techniczne

4,5 D-4D (6 A/T)

4,6 VVT-i (6 A/T)

Kod silnika

1VD-FTV

1UR-FE

Typ

V8 – z dwiema turbosprężarkami i intercoolerem

V8 Dual VVT-i

Rodzaj paliwa

olej napędowy

bezołowiowa 95 lub więcej

Rodzaj wtrysku

common rail III generacji z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi

wtrysk wielopunktowy

Rozrząd

DOHC 32 zawory

DOHC 32 zawory

Pojemność [cm3]

4461

4608

Średnica x skok cylindra [mm x mm]

86,0 x 96,0

94,0 x 83,0

Stopień sprężania

16,8:1

10,2:1

Moc maksymalna [KM (kW)/obr./min]

272 (200)/3600

318 (234)/5600

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

650/1600–2800

460/3400

Typ

6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów

6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów

Rodzaj

stały napęd na 4 koła z LSD i blokadą centralnego mechanizmu różnicowego, skrzynia rozdzielcza

Przełożenia

1. – 3,333; 2. – 1,960; 3. – 1,353;
4. – 1,000; 5. – 0,728; 6. – 0,588

1. – 3,333; 2. – 1,960; 3. – 1,353;
4. – 1,000; 5. – 0,728; 6. – 0,588

Bieg wsteczny

3,061

3,061

Przełożenie przekładni głównej

3,909

SILNIKI

SKRZYNIA BIEGÓW

3,909

Skrzynia rozdzielcza

2-biegowa o stałym zazębieniu

Przełożenie w pozycji H

1

Przełożenie w pozycji L

2,618

ZAWIESZENIE
Przednie

niezależne zawieszenie ze sprężynami śrubowymi i podwójnymi wahaczami

Tylne

zawieszenie 4-drążkowe ze sprężynami śrubowymi i drążkami reakcyjnymi

Układ wspomagający

układ aktywnej regulacji wysokości zawieszenia

HAMULCE
Przednie/tylne

hamulce tarczowe wentylowane

UKŁAD KIEROWNICZY
Rodzaj

przekładnia zębatkowa

Liczba obrotów koła kierownicy

3,14

Wspomaganie układu kierowniczego

hydrauliczne

Minimalny promień skrętu kół/nadwozia [m]

5,9/6,3

MASY
Masa własna [kg]

2510

2510

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]

3350

3350

Masa przyczepy holowanej z hamulcami/bez hamulców [kg]

3500/750

3500/750

Prędkość maksymalna [km/h]

210

205

0–100 km/h [s]

8,9

8,6

Minimalny prześwit [mm]

225

225

Kąt natarcia [°]

30

30

Kąt zejścia [°]

20

20

Kąt rampowy [°]

25

25

7-miejscowy (5-miejscowy)

7-miejscowy (5-miejscowy)

OSIĄGI

POJEMNOŚĆ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
Do poziomu rolety bagażnika

Dwa rzędy złożone/ostatni rząd złożony/wszystkie siedzenia rozłożone [l] 1267/701/259 (–/1431/909)

1267/701/259 (–/ 1431/909)

Do linii dachu

7-miejscowy (5-miejscowy)

7-miejscowy (5-miejscowy)

Dwa rzędy złożone/ostatni rząd złożony/wszystkie siedzenia rozłożone [l] 1962/1085/344 (–/2146/1266)

1962/1085/344 (–/2146/1266)

ZUŻYCIE PALIWA (dyrektywa UE 80/1268/EEC – 2004/3/EC)
9,5/8,5/11,2

13,3/10,6/18,0

250

308

Pojemność zbiornika paliwa [l]

93

93

1910 mm1

Średnio/poza miastem/miasto [l/100 km]
Średnia emisja CO2 [g/km]

1640 mm

1170 mm

1970 mm
1

2850 mm

930 mm

1635 mm
1970 mm

4950 mm

Wartość bez relingów. Wysokość z relingami wynosi ok. 1980 mm.
Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja
o programie Toyota More pod numerami telefonów:

22 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń
z zagranicy, opłata według stawek operatora

801 20 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych,
opłata jak za połączenie lokalne

Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję
na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję
na wady powłoki lakierniczej.

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne
korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Zużycie paliwa i emisja CO2 (UE 80/1268 z późn. zm.) w zależności od wariantu i wersji auta od 9,5 l/100 km (cykl średni) i od 250 g/km. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. Powyższa
informacja stanowi wyłącznie opinię Spółki Toyota Motor Europe i zgodnie z obowiązującym prawem jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące kompletności i dokładności przedstawionych informacji lub kompatybilności z innymi produktami nie mogą stanowić podstaw
roszczeń gwarancyjnych. Ani Toyota Motor Europe, ani jej przedstawiciele lub oddziały nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych strat, włącznie z utratą zysków lub danych, powstałych w związku z przedstawioną wyżej informacją.
Nazwa i logo BLUETOOTH są własnością BLUETOOTH SIG, Inc. i jakiekolwiek ich wykorzystanie przez Toyota Motor Europe odbywa się na podstawie umowy licencyjnej. Inne znaki i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej specyfikacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane
w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży
konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak
również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane
w specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki
natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

