Технічні характеристики

3.5 V6 D-4S

Двигун
2GR-FKS

Код двигуна

Бензиновий V6

Тип
Тип пального

Бензин з октановим числом 95 або вище
DOHC 24-клапанний з VVT-iW та VVT-i

Клапанний механізм
Робочий об'єм (см³)

3 456

Діаметр циліндра х хід поршня (мм)

94,0 x 83,0

Ступінь стиснення

11,8 : 1
183 (249) / 5 000 - 6 600

Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)

356 / 4 700

Максимальний крутний момент (Н•м при об./хв.)

EURO 6

Стандарт токсичності вихлопу
Трансмісія
Тип

8-ступенева автоматична
Повний привід, що автоматично підключається, з інтелектуальною системою активного розподілу
крутного моменту, з можливістю примусового розподілу між осями 50:50

Тип привода
Динамічні показники
Максимальна швидкість (км/год.)

180

Прискорення 0-100 км/год. (сек.)

8,8

Витрата пального 1
Міський цикл (л/100 км)

13,0

Заміський цикл (л/100 км)

7,7

Комбінований цикл (л/100 км)

9,6

Місткість паливного бака (л)

72

Екологічність
Викиди СО 2, міський цикл (г/км)

297

Викиди СО 2, заміський цикл (г/км)

177

Викиди СО 2, комбінований цикл (г/км)

221

Кермове управління
Електропідсилювач

Тип підсилювача
Кількість обертів керма (від упору до упору)

2,7

Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)

5,9

Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)

6,3

Гальмівна система
Вентильовані диски

Передні гальма
Задні гальма

Дискові

Тип стоянкового гальма

Педального типу

Підвіска
Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості

Передня

Незалежна, 2-х ричажна, пружинна, зі стабілізатором поперечної стійкості

Задня
Маса
Споряджена маса (кг)

2 155

Максимальна допустима маса (кг)

2 760
700

Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)

2 000

Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)
Габаритні розміри та об'єми

4 890

Довжина (мм)
Ширина (мм)

1 925

Висота, з рейлінгами (мм)

1 730

Колісна база (мм)

2 790

Колія передня (мм)

1 635

Колія задня (мм)

1 650

Кліренс мінімальний (мм)

200

Об'єм багажного відділення, мін./макс.2 (л)

195 / 269

Об'єм багажного відділення зі складеним 3-м рядом, мін./макс.2 (л)

529 / 813

Об'єм багажного відділення зі складеними 2-м та 3-м рядами, мін./макс.2 (л)

1171 / 1872

Кольори кузова
1
Зазначені показники витрати пального розраховані згідно з технічними
вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01 та є приблизними значеннями для певного
типу автомобіля. Дані отримано в ідеальних умовах без урахування
індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та
інших умов (дорожніх, погодних тощо). Показники можуть суттєво відрізнятися
від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

Розраховано за методом VDA. Мін. = завантаження до рівня шторки багажного
відділення. Макс. = завантаження до рівня стелі.

2

3

070 – Білий перламутр 3

1J9 – Сріблястий 3

1H1 – Сірий 3

218 – Чорний 3

3Q3 – Червоний 3

3TO – Темно-червоний 3

4W4 – Бежевий 3

6W4 – Зелений 3

8V5 – Сіро-синій 3

Колір металік або перламутр

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на
дату публікації 23.02.2018. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою
право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без
попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових
може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі.Жодну частину цього
матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього
письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви
комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради
зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть
відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які
стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи
достовірність поданої інформації.

Highlander

КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ

КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ

Prestige

3.5 V6 D-4S, 8 А/T, AWD (повний привід), 5-дв. універсал, 7 місць

•

Prestige

Функція пам’яті на 2 положення:
сидіння водія

•

зовнішніх дзеркал заднього виду

•

Екстер’єр
Матова хромована декоративна решітка радіатора

•

Декоративні накладки задніх протитуманних ліхтарів

•

Задній інтегрований спойлер

•

Клімат-контроль

•

Рейлінги сріблястого кольору на даху

•

Незалежне регулювання температури зон водій/пасажир

•

Бризковики передні та задні

•

Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь

•

•

Дефлектори обдуву у даху для 2-го та 3-го рядів сидінь

•

19-дюймові, шини 245/55 R19

Система кондиціонування

Інформаційні пристрої

Освітлення та обзорність
Фари

Підсвічування панелі приладів Optitron з регулюванням яскравості

•

Прожекторні галогенні фари ближнього світла

•

Багатофункціональний кольоровий дисплей на панелі приладів 4.2"

•

Світлодіодні денні ходові вогні

•

Система попередження про падіння тиску в шинах - TPWS

•

Автоматичний коректор кута нахилу передніх фар

•

Мультимедійне обладнання

Протитуманні фари

•

Протитуманні задні ліхтарі

•

Аудіосистема Toyota Touch 2 з функцією Go Plus (радіо, СD/MP3/WMA)
з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0" та навігаційною системою 6 динаміків

Світлодіодні задні габаритні вогні та стоп-сигнали

•

Підключення:

Сенсор освітлення

•

Стекла

•

cистема безпровідного зв'язку по протоколу Bluetooth™

•

лінійний вхід AUX та порт для підключення USB-пристроїв або iPod / iPhone

•

Склоочисники з сенсором дощу

•

Склоочисник заднього скла з омивачем

•

USB, 2,1A в нижній частині панелі приладів (2 шт.)

•

Обігрів лобового скла в зоні покою щіток з автотаймером

•

12В, 120 Вт в нижній частині панелі приладів

•

Обігрів форсунок склоомивача вітрового скла

•

12В, 120 Вт у відділенні для речей підлокітника центральної консолі

•

Обігрів заднього скла з автотаймером

•

12В, 120 Вт на задній стороні центральної консолі для сидінь 2-го ряду

•

Скло дверей багажного відділення, що відкривається

•

Електропривід передніх та задніх склопідйомників з функцією Auto

•

Засоби активної безпеки

Атермальне скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання

•

Тоновані стекла задніх дверей та дверей багажного відділення

•

Антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні
та електронною системою розподілу гальмівного зусилля - ABS + BA + EBD

•

Сонцезахисні шторки вікон задніх дверей

•

Система стабілізації автомобіля інтегрована з електропідсилювачем керма - VSC+

•

Протибуксувальна система - TRC

•

Зовнішні дзеркала заднього виду

Розетки для аксесуарів:

Інтелектуальні системи безпеки

електропривід регулювання та обігрів з автотаймером

•

Системи для руху бездоріжжям

електропривід складання з функцією Auto

•

Система допомоги під час старту вгору - НАС

•

лампа підсвічування посадочної зони

•

Система допомоги під час руху згори - DАС

•

Система що імітує примусове блокування центрального диференціала

•

Внутрішнє дзеркало заднього виду
•

з автоматичним затемненням

Засоби пасивної безпеки
Подушки безпеки:

Інтер’єр
Оздоблення салону

фронтальні двоступеневі для водія та переднього пасажира

•

Кермо оздоблене комбінованою шкірою

•

колінна для водія

•

Оздоблення сидінь комбінованою шкірою з перфорацією (чорною, бежевою або коричневою)

•

в подушці сидіння переднього пасажира, що захищає від проковзування під пасом безпеки

•

Внутрішні ручки сріблястого кольору

•

бокові для водія та переднього пасажира

•

Оздоблення салону декоративними вставками, що імітують дерево

•

захисні бокові шторки для 2-го та 3-го рядів

•

Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою

•

вимикач подушки безпеки переднього пасажира

•

Фонове підсвічування дверних панелей та ніші приборної панелі

•

Накладки порогів передніх дверей з металевими вставками

•

переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння)

•

Шторка багажного відділення

•

візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені (передні сидіння)

•

Комфорт

Ремені безпеки:

Протиугінні засоби

Електропідсилювач керма

•

Іммобілайзер та сигналізація

•

Система моніторингу "сліпих" зон - BSM

•

Центральний замок з дистанційним управлінням

•

Система попередження про поперечний рух ззаду під час виїзду з парковки заднім ходом - RCTA

•

Камера заднього виду з динамічною проекцією

•

Круїз-контроль

•

Cистема безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна - Smart Entry and Push Start

•

Електропривід дверей багажного відділення

•

Задні сенсори паркування (4 шт.)

•

Мультифункціональне кермо
регулювання за висотою та глибиною

•

управління аудіосистемою та телефоном

•

підігрів

•

електрорегулювання положення сидіння водія у 8 напрямках

•

електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія

•

електрорегулювання положення сидіння пасажира

•

підігрів з регулюванням інтенсивності

•

вентиляція з регулюванням інтенсивності

•

кармани у спинках сидінь

•

підігрів дворежимний (бокові сидіння)

•

поздовжне регулювання сидінь

•

регулювання нахилу спинок

•

підлокітник з підстаканниками

•

складувані спинки в пропорції 40:60

•

складувані спинки в пропорції 40:60

•

регулювання нахилу спинок

•

Передні сидіння
200 мм
980 мм

2 790 мм
4 890 мм

1 120 мм

1 730 мм

2-й ряд сидінь:

3-й ряд сидінь:

Умовні позначення:
«•» - наявність у комплектації
«—» - відсутність у комплектації

1 635 мм
1 925 мм

1 650 мм

