
Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 03.08.2021. 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.
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Кольори екстер'єру

Килимки салона,  
гумові, чорні

Поперечини даху

Килимки салона, 
текстильні, чорні

Багажний бокс, чорнийКріплення для лиж  
та сноуборду

Кріплення велосипеда 
на дах

Дефлектор капота Дефлектори вікон

Легкосплавні диски 18”, сріблясті Легкосплавні диски 18”, чорні

Бронзовий металік 4V82 Темно-синій металік 8X82

Чорний металік 218 Червоний 3Q3Сірий металік 1G3 Чорний 202
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Примітки: 
1 - тільки для Premium та GR SPORT 
2 - окрім GR SPORT

TOYOTA LAND CRUISER

Килимок багажника, гумовий Килимок багажника, гумовий  
із високим бортиком

Аксесуари

Килимки салона,  
гумові, бежеві

Горизонтальна сітка 
кріплення вантажу



Комплектації   Prestige Premium GR SPORT
Кількість місць   7 5 5

2-й ряд сидінь:
підігрів крайніх сидінь з регулюванням інтенсивності •• •• ••

вентиляція крайніх сидінь з регулюванням інтенсивності •• •• ••
центральний підлокітник з тримачами склянок •• •• ••

складувані спинки в пропорції 40:20:40 •• •• ••
регулювання кута нахилу спинок •• •• ••

3-й ряд сидінь:
складувані спинки в пропорції 50:50 •• - -

електропривод складання •• - -
електрорегулювання кута нахилу спинок •• - -

Функція памʼяті на 3 положення:
сидіння водія, кермової колонки, зовнішніх дзеркал заднього огляду •• •• ••

проєкційного дисплея - •• ••
Система кондиціонування
Клімат-контроль 4-х зонний •• •• ••
Система іонізації повітря в салоні nano-e •• •• ••
Інформаційні пристрої
Мультиінформаційний кольоровий дисплей 7.0" на панелі приладів •• •• ••
Проєкційний кольоровий дисплей на лобовому склі - •• ••
Мультимедійне обладнання
Мультимедійна система з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 12.3" •• •• ••
DVD-програвач •• •• ••
Акустична система JBL з підсилювачем і 14 динаміками (з сабвуфером) •• •• ••
Навігаційна система GPS •• •• ••
Підключення та синхронізація:

комунікаційна система Bluetooth •• •• ••
порт для підключення USB-пристроїв (підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA/WMV/AVI/MP4/M4V-файлів) •• •• ••

підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto (підключення через USB-кабель) •• •• ••
Пристрій бездротової зарядки за стандартом Qi •• •• ••
USB-C розетка (3А) в нижній частині центральної консолі •• •• ••
Дві USB-C розетки (3А) для пасажирів 2-го ряду сидінь •• •• ••
Дві USB-C розетки (3А) для пасажирів 3-го ряду сидінь •• - -
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі •• •• ••
Розетка 12В для пасажирів 2-го ряду сидінь •• •• ••
Розетка 220В в багажному відділенні •• •• ••

Cистеми безпеки
Засоби активної безпеки
Multi Terrain ABS + BAS + EBD — антиблокувальна система гальмування адаптована до бездоріжжя  
з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля •• •• ••

VSC — система стабілізації автомобіля, інтегрована з підсилювачем керма •• •• ••
TSC — система стабілізації автомобіля з причепом •• •• ••
A-TRC — активна протибуксувальна система •• •• ••
VDIM — об'єднана система управління динамікою автомобіля •• •• ••
BSM — cистема моніторингу «сліпих» зон •• •• ••
RCTAB — cистема попередження та гальмування при наближенні об'єктів, що рухаються поперечно ззаду •• •• ••
TPMS — система моніторингу тиску в шинах •• •• ••
Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense
PCS — cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування  
та розпізнавання пішоходів •• •• ••

ACC-i — інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей •• •• ••
LDA — cистема попередження про з'їзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху •• •• ••
LTA — система допомоги утримання авто в смузі руху •• •• ••
RSA — система розпізнавання та інформування про дорожні знаки •• •• ••
AHB — автоматичне дальнє світло •• •• ••
AHS — система автоматичного затемнення зони засліплення зустрічного автомобіля - •• ••
Система контролю та інформування про втомлення водія •• •• ••

    Системи допомоги під час руху бездоріжжям
Центральний самоблокувальний диференціал Torsen з можливістю примусового блокування •• •• ••
Передній міжколісний диференціал з примусовим блокуванням - - ••
Задній міжколісний диференціал з примусовим блокуванням - - ••
Задній міжколісний самоблокувальний диференціал (LSD) - •• -
Е-KDSS — cистема стабілізації положення кузова - - ••
НАС — система допомоги старту на підйомі •• •• ••
DАС — система допомоги під час руху згори •• •• ••
Crawl Control — система підтримання постійної швидкості під час руху бездоріжжям з функцією допомоги на повороті •• •• ••
MTS — селектор вибору режиму роботи допоміжних систем під час руху бездоріжжям з функцією AUTO •• •• ••
MTM — система допомоги під час руху бездоріжжям з функцією проєкції простору під автомобілем •• •• ••
Засоби пасивної безпеки
Подушки безпеки:

фронтальні для водія та переднього пасажира •• •• ••
бокові для водія та переднього пасажира •• •• ••

бокові для пасажирів 2-го ряду •• •• ••
захисні бокові шторки для всіх рядів сидінь •• •• ••

подушки безпеки для колін водія та переднього пасажира •• •• ••
Протиугінні засоби
Центральний замок з дистанційним керуванням та подвійним блокуванням •• •• ••
Сигнализація з датчиками внутрішнього об'єму та нахилу автомобіля •• •• ••

Примітки: 
1 - тільки для 3.3 Twin Turbo 
2 - тільки для 3.5 Twin Turbo 
3 - комбінація натуральної та синтетичної шкіри 

Умовні позначення:                                                                                                                                   
« • • » — стандартне обладнання 
« - » — обладнання недоступне

Умовні позначення:                                                                                                                                   
« • • » — стандартне обладнання 
« - » — обладнання недоступне

Технічні характеристики
Модель 3.5 Twin Turbo 3.3 Twin Turbo
Трансмісія Direct Shift 10 A/T Direct Shift 10 A/T
Двигун

Тип бензиновий V6 з подвійним турбонаддувом 
(паралельно), 24-клапанний DOHC, Dual VVT-i

дизельний V6 з подвійним турбонаддувом 
(послідовно), 24-клапанний DOHC

Тип пального неетильований бензин з октановим числом 95 або вище дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище
Робочий об'єм (см3) 3 445 3 346

Діаметр циліндра × хід поршня (мм) 85,5 × 100 86 × 96
Ступінь стиснення 10,3 : 1 15,4 : 1

Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об/хв) 305 (415)/5 200 220 (299)/3 600 - 4 200
Максимальний крутний момент (Н·м при об/хв) 650/2 000 - 3 600 700/1 600 - 2 600

Екологічний стандарт EURO 5 EURO 5
Трансмісія

Тип 10-ступенева автоматична
Тип приводу постійний повний із пониженою передачею

Центральний диференціал самоблокувальний диференціал Torsen з можливістю примусового блокування
Передній диференціал вільний/з примусовим блокуванням2

Задній диференціал вільний/з примусовим блокуванням2/самоблокувальний (LSD)
Динамічні показники

Максимальна швидкість (км/год) 210 210
Прискорення 0-100 км/год (с) 6,8 6,9

Витрата пального6
Міський цикл (л/100 км) 16,7 11,3

Заміський цикл (л/100 км) 9,4 7,6
Комбінований цикл (л/100 км) 12,1 8,9

Місткість паливного бака (л) 110 110/804

Викиди СО₂
Міський цикл (г/км) 379 296

Заміський цикл (г/км) 214 199
Комбінований цикл (г/км) 275 235

Кермове управління
Тип підсилювача гідропідсилювач з додатковим електроактуатором

Кількість обертів керма (від упору до упору) 3
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) 5,9

Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) 6,3
Геометричні позашляхові параметри

Кут в'їзду (град.) 31/231

Кут з'їзду (град.) 20
Кут рампи (град.) 22

Максимальна глибина броду (мм) 700
Кліренс (мм) 220

Гальмівна система
Передні гальма дискові, вентильовані

Задні гальма дискові, вентильовані
Тип стоянкового гальма електромеханічні гальма

Підвіска
Передня незалежна, пружинна на здвоєних важелях, зї стабілізатором поперечної стійкості

Задня залежна, пружинна, на 4-х повздовжніх важелях та поперечній тязі, зі стабілізатором поперечної стійкості
Стабілізатор поперечної стійкості пасивний/активний (E-KDSS)2

Маса
Cпоряджена маса (кг) 2 635 - 2 680 2 695 - 2 715

Максимальна допустима маса (кг) 3 230
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) 750
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) 3 500
Об'єм багажного відділення

Об'єм багажного відділення5 (л) 2 052/1 9673

Габаритні розміри та об'єми

Примітки: 
1 — для комплектації Premium  
2 —  для комплектації GR SPORT 
3 — для комплектації Prestige

4 — для комплектації Prestige та GR SPORT 
5 — розраховано за методом VDA: всі задні сидіння складено,  
       завантаження до рівня стелі

6 — 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).

1 
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0 
м

м

1 980/19902 мм 1 980/19902 мм
1670 мм2 850 мм935/9651 

мм
4 965/5 0051 мм

1 180/1 1901  
мм 1 665 мм

Комплектації   Prestige Premium GR SPORT
Кількість місць   7 5 5
Екстерʼєр

Чорні рейлінги на даху •• •• ••
Люк з електроприводом •• •• ••
Бокові підніжки з підсвіткою •• •• ••
Аеродинамічні передній і задній бампери з хромованою декоративною вставкою - •• -
Емблема спеціальної серії "70th Anniversary" на задніх стійках кузова •• •• -
Решітка радіатора сріблястого кольору •• •• -
Чорна глянцева решітка радіатора GR SPORT - - ••
Спеціальний логотип TOYOTA на решітці радіатора - - ••
Чорний передній бампер GR SPORT з сріблястою декоративною накладкою - - ••
Бокові підніжки чорного кольору - - ••
Розширені накладки колісних арок чорного кольору - - ••
Дзеркала заднього огляду і ручки дверей чорні глянцеві - - ••
Задній бампер з сріблястою декоративною накладкою - - ••
Композитний захист картера двигуна •• •• ••
Колісні диски:

18" легкосплавні, шини 265/65 R18   •  •    1 - -
20" легкосплавні, шини 265/55 R20   •  •  2 •• -

18" легкосплавні GR SPORT, сірі матові, шини 265/65 R18 - - ••
Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля •• •• ••

Освітлення та оглядовість 
Освітлення
Світлодіодні фари головного світла з динамічними вказівниками поворотів •• •• ••
Світлодіодні денні ходові вогні •• •• ••
Датчик освітлення •• •• ••
Високонапірні висувні омивачі фар •• •• ••
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі •• - -
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі з динамічними вказівниками поворотів - •• ••
Світлодіодні передні протитуманні фари з функцією освітлення поворотів •• •• -
Світлодіодні передні протитуманні фари - - ••
Оглядовість
Акустичне лобове скло з тонованою смугою •• •• ••
Акустичні стекла передніх дверей •• •• ••
Тоновані задні стекла •• •• ••
Обігрів всієї поверхні лобового скла з автотаймером •• •• ••
Обігрів форсунок склоомивача •• •• ••
Дзеркала заднього огляду:
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання •• •• ••
Зовнішні дзеркала з підсвічуванням простору біля передніх дверей •• •• ••
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом •• •• ••
Зовнішні дзеркала заднього огляду з функцією автозатемнення •• •• ••
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення •• •• ••

Інтерʼєр
Оздоблення салону
Кермо оздоблене шкірою •• •• ••
Оздоблення сидінь шкірою3 з перфорацією •• •• ••
Фонова світлодіодна ілюмінація центральної консолі, ручок дверей і простору для ніг •• •• ••
Накладки порогів дверей з металевими декоративними вставками •• •• ••
Накладки порогів передніх дверей з назвою моделі - •• ••
Комфорт
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримання гальм) •• •• ••
Cистема безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна "Smart Entry and Start" •• •• ••
Кнопка запуску двигуна зі сканером відбитків пальця •• •• ••
Система комфортної посадки для водія •• •• ••
Круїз-контроль •• •• ••
Система вибору режимів руху (ECO/NORMAL/SPORT) •• - -
Система вибору режимів руху (ECO/COMFORT/NORMAL/SPORT S/SPORT S+/CUSTOM) - •• ••
AVS — адаптивна система регулювання жорсткості підвіски - •• ••
Електропривід дверей багажного відділення •• •• ••
Система безконтактного керування дверима багажного відділення - •• -
Передні та задні датчики паркування з функцією автоматичного гальмування •• •• ••
Система допомоги під час паркування з камерою заднього огляду та динамічними графічними підказками •• •• ••
Омивач камери заднього огляду - •• ••
Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами •• •• ••
Підсвічування зони посадки в автомобіль з проєкцією емблеми "70th Anniversary" •• •• -
Підсвічування зони посадки в автомобіль - - ••
Мультифункціональне кермо:

електрорегулювання положення за висотою та вильотом •• •• ••
підігрів •• •• ••

Передні сидіння:
підігрів (з регулюванням рівня інтенсивності) •• •• ••

вентиляція (з регулюванням рівня інтенсивності) •• •• ••
електрорегулювання положення •• •• ••

електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія •• •• ••
центральний підлокітник з холодильною камерою •• •• ••


