
ШЕКСІЗ 
РАХАТҚА БӨЛЕН

TOYOTA HILUX



Жаңа Toyota Hilux
Айбарлы арсенал, қайталанбас күш 
және ымырасыз сипат сізге Toyota Hilux 
үшін мүмкін емес ештеңе жоқ екенін 
дәлелдейді. Аты аңызға айналған 
пикаптар желісінің лайықты мұрагері – 
жаңа Toyota Hilux сіздің сенімді серігіңіз 
бола алады және кез-келген жағдайда 
шешімі табылатындай артықшылықпен 
қамтамасыз етеді.
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17” болат дискілер,  
шиналар 265/65R17

17” жеңіл балқитын дискілер, 
шиналар 265/65R17
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ТЕЖЕУГЕ БОЛМАЙТЫН 
ЖЕҢІМПАЗ
Жаңа Toyota Hilux айбынды әрі қатал 
келбетімен таң қалдырады: массивті пішін, 
динамикалық бағыт, қуатты бамперлер, жаңа 
берік радиатор торы және жаңа дизайндағы 
құйылмалы жеңіл балқытылатын дөңгелектер 
– металл арқылы іске асырылған тоқтаусыз күш 
дәл осындай.

18” жеңіл балқитын дискілер, 
шиналар 265/60R18



БОЛАШАҚҚА СЕНІМДІ 
КӨЗҚАРАС
Жаңа Toyota Hilux-тың айбынды келбетті жаңа 
дизайндағы трапеция тәрізді берік радиатор торы, 
жаңартылған алдыңғы оптика, қуатты қорғанысы 
бар алдыңғы бампердің жаңа дизайны және 
жарықдиодты тұманға қарсы шамдар қамтамасыз 
етеді.
Осының арқасында сіздің көлігіңіз әрқашан назарда 
бола отырып, күш пен құрметке ие болады.

Алдыңғы  
галогенді шамдар

Алдыңғы 
жарықдиодты шамдар
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СӨЗСІЗ ТЫНЫШТЫҚ 
Қаланың кептеліс көшелері, тас жолмен ұзақ 
жол жүру, жолсыз жерден шаршау – кез-келген 
жағдайда жаңа Toyota Hilux-тің белсенді және 
пассивті қауіпсіздік жүйелерінің, сондай-ақ 
жолсыз жермен жүрген кездегі көмекшілердің 
арқасында сабырлы күйде болыңыз.
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СӨЗСІЗ САБЫРЛЫЛЫҚ 
Артқы доңғалақаралық дифференциалды 
автоматты бұғаттау жүйесі жетілдірілді – 
жабыны нашар жолда жылдамырақ жүре 
аласыз, ал жақсартылған алдыңғы және артқы 
асылғылар жолдың тегіс емес жерлерінен 
жәйлі өтуге мүмкіндік береді.
Тіркемені тұрақтандыру жүйесі сізге 
бұрылыстарға еш теңселместен және 
ойланбастан кіріп, шығуға мүмкіндік береді, 
өйткені егер сіз тіркемесіз жүрсеңіз.
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АҢЫЗҒА АЙНАЛҒАН 
ЖҮК КӨТЕРГІШТІГІ 
Артқы серіппелі асылғы мен сыйымды 
платформа 880 кг жүк көтеретініне кепілдік 
береді, ал қуатты қозғалтқыш Toyota Hilux-ке  
өз салмағынан бір тоннаға ауыр, массасы  
3,2 тонна жүк тартуға мүмкіндік береді. 



ЖАЙЛЫЛЫҚҚА 
ДЕГЕН ҚАМҚОРЛЫҚ
Жаңа Toyota Hilux жетілдірілген  
опциямен жабдықталған: жаңартылған 
аспаптық панель, Apple CarPlay ® және 
Android Auto ® қолдауымен инновациялық 
мультимедиялық жүйе, тек жоғары 
сапалы және берік әрлеу материалдары 
жүргізуші мен жолаушыларға ыңғайлы, 
жәйлі болатынына кепілдік береді.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМФОРТ ЭЛЕГАНС ПРЕСТИЖ 

Ұзындығы (мм) 5335

Ені (мм) 1855

Биіктігі (мм) 1815

Дөңгелек базасы (мм) 3085

Алдыңғы табаны (мм) 1540

Артқы табаны (мм) 1550

Жүк көтергіштігі (кг) 880

Жүк платформасының ұзындығы (мм) 1500

Жарақталған массасы (кг) 1950-2030

ҚОЗҒАЛТҚЫШ ЖӘНЕ  ТРАНСМИССИЯ

Қозғалтқыш 2.7 л бензинді Dual VVT-i, шынжырлы жетек

Қозғалтқыш типі 4 цилиндрлі, қатарлы, 16-клапанды DOHC

Ең жоғарғы қуаттылығы 122 кВт (166 а.к.) 5200 айн/мин-та

Ең жоғарғы айналу сәті 245 Н∙м 4000 айн/мин-та

Беріліс қорабы 5-МБҚ 6-АБҚ

Жанармай багының сыйымдылығы (л) 80

ҚЫЗМЕТКЕРЛІК СИПАТТАМАЛАРЫ

Ең жоғарғы жылдамдығы (км/сағ) 170

Отын шығыны (л/100 км) 
қалалық/қаладан тыс/аралас 10.1/7.2/8.3

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
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ТЕЖЕУ ЖҮЙЕСІ

Алдыңғы Дискілік, желдетілетін

Артқы Барабанды

АСПА

Алдыңғы Қосарлы көлденең иінтірек

Артқы Тәуелді, рессорлы
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Осы кітапшада берілген ақпарат жариялау сәтінде жарамды. Автокөлік шанағының түсі оның осы сайтта жарияланған 
суреттеріндегі түстен сәл өзгеше болуы мүмкін. Автокөліктердің осы сайтта берілген сипаттамалары мен жабдықталуы 
жергілікті жағдайлар мен шектеулерге байланысты болады, сондықтан үлгісі мен жиынтығына байланысты басқаша 
болуы мүмкін. Техникалық сипаттамалары мен жабдықтарына қатысты өзекті ақпаратты сіз Toyota-ның жақын 
орналасқан уәкілетті дилерінен ала аласыз.

Жаңа Toyota Hilux үлгісімен танысу үшін және қосымша ақпарат алу үшін Сіз Toyota-ның жақын 
орналасқан уәкілетті дилеріне жүгіне аласыз және www.toyota.kz сайтына кірсеңіз болады.


