Land Cruiser
Nothing to prove.
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În continuare, de neegalat.
Noul Land Cruiser vă duce din inima orașului în sălbăticia naturii, cu eleganța, fiabilitatea și
caracterul inovativ proprii mărcii Toyota.
Mai mult de 60 de ani de experiență pe drumurile din întreaga lume au făcut ca modelul Land
Cruiser să fie ceea ce este astăzi – un vehicul evoluat, proiectat pentru a aborda cele mai dificile
condiții de deplasare de pe planetă cu manevrabilitate atletică, stabilitate deosebită și un nivel
de confort fără compromisuri în ceea ce privește ținuta de drum.

Design
Un nou design rafinat, cu o
grilă frontală îndrăzneață,
faruri puternice cu lămpi LED
și noi triple posterioare.

Tehnologie 4x4
Indiferent de mediul în
care evoluează, fie pe
străzile orașului, fie în teren,
tehnologia 4x4 avansată
vă oferă deplina libertate în
privința alegerii drumului.

Confort
Călătoriți în confortul și
eleganța tehnologiei de
ultim moment a habitaclului
versatil.

Moștenire
Având o experiență care se
întinde pe mai mult de 60 de
ani în peste 150 de țări, noul
Land Cruiser este cu adevărat
de neoprit.
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Rafinament inegalabil
Land Cruiser este un melanj iconic de design remarcabil și funcționalitate impresionantă. Este
pe atât de rafinat pe cât este de agil și robust.
Farurile cu tehnologie LED și luminile de zi de asemenea cu tehnologe LED, grila frontală
impunătoare, proiectoarele de ceață si grila inferioară creează o atractivitate urbană deosebită
și o prezență oﬀ-road puternică. Triplele spate cu LED-uri și noile ornamente posterioare
mărite completează aspectul si fac ca acesta să fie cel mai atractiv model Land Cruiser de până
acum.
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Mergeți oriunde
Transmisia integrală permanentă și sistemul de management multi-teren ce echipează
modelul Land Cruiser fac posibilă cucerirea cu usurință a oricărui teritoriu.
Împreună, sistemul de suspensie cinetică dinamică (KDSS), modulat electronic și suspensia
variabilă adaptativă (AVS) asigură un nivel de control, confort și stabilitate inegalabile.
Manevrabilitatea dinamică este asigurată de servodirecția cu flux variabil (VFC). Această
tehnologie avansată permite obținerea unei ținute de drum mai stabile și mai bine definite.
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Funcționalitate de ultimă
generație
Comenzile inteligente plasate pe volan vă oferă acces la
camerele video frontale, laterale și posterioare, la telefonul
dumneavoastră, la Bluetooth®, sistemul de recunoaștere
vocală și la Toyota Touch 2 & Go. Iluminarea interioară
armonizată și tapiseria premium sunt numai câteva din
elementele îmbunătățite ale habitaclului noului Land
Cruiser; caracteristici ce vor transforma experiența
dumneavoastră de călătorie din ceva necesar în ceva
încântător. Consola centrală reproiectată găzduiește
un sistem de navigație de ultimă generație și un sistem
audio JBL, pentru a vă menține informat și a vă asigura
divertismentul în timpul deplasărilor.
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Rafinament interior
Interiorul spațios al modelului Land Cruiser, cu climatizare dual-zone
și spații inteligente de depozitare, combină materialele naturale și
soluțiile inovative precum sistemul inteligent de acces și start.
Locurile confortabile, proiectate să asigure spațiul necesar
deplasărilor lungi și postura corectă a corpului, transformă orice
călătorie într-o experiență de neuitat.
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În timp ce aventura vi se
deschide în fața ochilor

Indiferent că aveți nevoie de spațiu pentru pasageri sau pentru
încărcare, sistemul de locuri Toyota Easy Flat permite multiple
configurații, oferind o maximă versatilitate. Puteți plia al doilea și al
treilea rând de locuri pentru a transporta bagajele necesare într-o
călătorie în jurul lumii sau pentru o ieșire spontană în afara orașului.
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Pot călători 7 persoane
Toate locurile în poziție
normală.

Pot călători 5 persoane
Locurile celui de-al treilea
rând ridicate.

Pot călători 4 persoane
Locul central al celui de-al doilea rând pliat
și locurile celui de-al treilea rând ridicate.

Pot călători 2 persoane
Al doilea rând pliat și locurile celui
de-al treilea rând ridicate.

Interior versatil
Al doilea rând de locuri se pliază cu o fracționare 40:20:40
* (cu opțiunea încălzirii locurilor aflate la extremități); al
treilea rând beneficiază de o fracționare 50:50 cu spațiu
de depozitare sub planșeu. Deschiderea lunetei haionului,
acționată facil cu o singură mână, oferă o multitudine de
opțiuni pentru depozitarea facilă și sigură a bagajelor pe o
suprafață complet plană.

* numai pentru varianta de caroserie în 5 uși.
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Putere imbatabilă
Land Cruiser este proiectat la fel de precis pentru deplasarea în mediul urban, pentru
autostradă, dar și pentru aventurarea pe un drum forestier.
Performanțele sale remarcabile sunt garantate prin posibilitatea optării între puternicul motor
de 4,0l V6 Dual VVT-i pe benzină sau tehnologia turbo-diesel a motorului de 3,0 l. Combinația
inteligent optimizată între putere și cuplu asigură caracteristici dinamice remarcabile, fără
compromisuri în privința eficienței.

Motor

Putere

Consum*

Emisii CO*

Disponibil pentru

4,0 litri benzină

281 CP

10,8 l/100 km

256 g/km

Executive, Luxury,
Luxury AVS

3,0 litri diesel

190 CP

8,1 l/100 km

214 g/km

Executive, Luxury,
Luxury AVS

3,0 litri diesel

190 CP

8,2 l/100 km

217 g/km

Executive, Luxury

V6 Dual VVT-i 5 A/T

D-4D 5 A/T

D-4D 6 M/T

* Ciclu combinat.
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Tehnologie oﬀ-road
Ceea ce face Land Cruiser un vehicul atât de plăcut de condus în teren
este abundența de tehnologii inovative, devenite sinonime cu marca
Toyota.

Selectorul multi-teren (MTS)
Abordați orice scenariu,
selectând dintre cele cinci
moduri de teren: piatră, piatră
și noroi, grohotiș, denivelări,
și noroi & nisip. Cuplul motric,
caracteristicile sistemul de
frânare și a celui de control
al tracțiunii sunt modificate
automat pentru condițiile de
deplasare în teren, asigurând
un nivel maxim al tracțiunii și
controlului vehiculului.
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Monitorul multi-teren (MTM)
– 4 tipuri
MTM vă permite observarea
împrejurimilor drumului,
ajutându-vă la păstrarea
traseelor de deplasare alese
pentru evitarea pericolelor
potențiale. Ecranul oferă
posibilitatea optării pentru
afișarea uneia dintre cele 6
imagini transmise în direct
de către cele 4 camere video
exterioare. Prin simpla
apăsare a comutatorului
multifuncțional plasat pe
volan, veți ști instantaneu
cum se prezintă terenul din
împrejurimile mașinii.

Body angle display
În condițiile deplasării în teren
accidentat, determinarea
direcției vehiculului este
adeseori dificilă. Ecranul
multi-informativ al noului Land
Cruiser afișează încadrarea
mașinii în unghiurile de
siguranță pentru a ajuta în
aceste situații.

Sistemul de suspensie
cinetică dinamică (KDSS)
oﬀ–road
Deplasați-vă în teren și
rămâneți în contact ferm
cu solul pentru o tracțiune
maximă. Bara stabilizatoare
este deconectată. Deoarece
acum fluidul circulă liber
în sistem, fiecare roată se
poate deplasa sub un grad de
libertate superior în condițiile
unui teren accidentat. Cursa
mai lungă a roții asigură
tracțiunea și stabilitatea
maximă a mașinii pe cele mai
accidentate suprafețe.

Crawl Control
Abordați cu încredere cele mai dificile condiții
de deplasare în teren fără a atinge pedalele de
accelerație sau de frână – tot ce trebuie să faceți
este să asigurați direcția. Sistemul Crawl Control
gestionează automat motorul și sistemul de frânare
pentru a menține o viteză de deplasare lentă,
constantă. Trebuie doar să apăsați butonul ‘CRAWL’,
selectați una dintre cele cinci viteze și – porniți!
Viteza poate fi schimbată și în timpul deplasării.
Sistemul de asistență la coborâre (DAC)
La coborârea pantelor abrupte, când decelerarea
asigurată de frâna de motor este insuficientă ,
DAC controlează automat presiunea hidraulică
din instalația de frânare pe fiecare roată pentru
a menține o viteză constantă. Aceasta contribuie
la reducerea blocării roților și permite coborârea
pantelor alunecoase cu viteză constantă, redusă. De
asemenea, vibrațiile ce apar la coborârea pantelor
cu neregularități sunt reduse pentru a asigura
stabilitatea mașinii.
Transmisia integrală permanentă
Menține tracțiunea optimă în orice condiții.
Transmisia integrală permanentă variază nivelul de
distribuție al cuplului între punți pentru obținerea
unui optim de performanță. Condițiile normale
de deplasare solicită o distribuție în raport de
40:60 între trenul anterior și cel posterior. Noul
Land Cruiser permite selectarea unor raporturi de
distribuție a cuplului motric cuprinse între 50:50 și
până la 30:70 pentru a face față solicitărilor oricărui
teren.
Sistemul de control activ al tracțiunii (A-TRC)
Nivelul tracțiunii este menținut sau stabilit prin
distribuția selectivă a cuplului pe fiecare roată,
depășind patinarea roților, contribuind astfel la
stabilizarea mașinii în timpul accelerării pe carosabil
alunecos sau în noroi.
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Tehnologie rutieră
Ne-am gândit la toate, inclusiv la o mulțime de feluri în care călătoriile
dumneavoastră să fie mai plăcute și lipsite de stres.
Sistemele de asistență rutieră includ:

Servodirecție cu flux variabil
(VFC)
VFC controlează fluxul lichidului
de servodirecție în funcție de
viteza de deplasare a mașinii
și de mișcările sistemului
de direcție. Fluxul crește la
viteze mici pentru a facilita
manevrarea ușoară a volanului,
scăzând odată cu creșterea
vitezei, pentru obținerea unei
ținute de drum mai stabile și mai
bine definite.
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Suspensia variabilă adaptativă
(AVS)
AVS adaptează în mod
continuu forța de amortizare
a amortizoarelor în funcție de
condițiile de drum, selectând în
mod automat cel mai adecvat
mod: confort, normal sau sport.

Tempomat adaptativ
(ACC)
ACC este mai mult decât un
tempomat convențional,
având o funcție de control
al distanței între vehicule,
ce permite menținerea unei
distanțe predefinite față de
vehiculul pe care îl precede, în
funcție de viteza de deplasare
a acestuia. Modul de control
al distanței dintre vehicule
cuprinde: controlul constanței
vitezei, controlul accelerațieidecelerării și controlul urmăririi
vehiculului.

Sistemul de suspensie
cinetică dinamică (KDSS)
pe șosea
KDSS este un sistem
de suspensie hidraulică
modulată electronic. Pe șosea,
răspunsul extrem de prompt al
suspensiei și barele antiruliu
convenționale asigură un
confort al ținutei de drum și o
agilitate inegalabilă.

Soluție constructivă robustă, cu caroserie montată
pe șasiu
Pentru menținerea unei mase reduse și asigurarea
rezistenței structurale și a rigidității au fost utilizate
foi din oțeluri de înaltă rezistență. Materialele
fonoabsorbante și fonoizolante contribuie la
atmosfera relaxată din habitaclu.
Manevrabilitate cu o rază de bracaj optimizată
Proporțiile și raza minimă de bracaj - 5.8m (varianta
de caroserie în 5 uși) - a noului Land Cruiser
asigură agilitatea și manevrabilitatea facilă a
vehiculului, conducerea acestuia, caracterizată de o
manevrabilitate și stabilitate marite, fiind extrem de
facilă.
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Protecție imbatabilă
Caracteristicile de siguranță ale modelului Land Cruiser nu au rival,
astfel încât vă puteți bucura de călătoria care vă așteaptă.

Sistem anti-blocare a roților
la frânare, multi-teren (ABS)
Când conduceți cu Multi-Terrain
Select, sistemul ABS controlează
blocarea roților pe suprafețele
instabile. Aceasta se face
automat în funcție de terenul
pe care vă deplasați, pentru a
asigura performanțe optime de
frânare ale mașinii.
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Sistem de monitorizare a
unghiului mort (BSM)
Sistemul BSM permite
șoferului efectuarea în
condiții de siguranță sporită
a manevrelor de schimbare
a benzii de rulare. În cazul în
care senzorii radar montați
în partea posterioară
detectează un vehicul aflat
în laterala mașinii sau în
unghiul mort al oglinzilor, un
martor luminos de avertizare
se va aprinde în respectiva
oglindă retrovizoare. În cazul
în care semnalizați intenția
de schimbare a benzii și
în unghiul mort se află un
vehicul, avertizorul luminos
va pulsa pentru a semnaliza
oportunitatea evitării
efectuării manevrei.

Sistem de asistență la
frânare (BA)
Asigură în mod automat
asistența necesară în cazul
frânărilor de urgență, în
cazul în care pedala de frână
este apăsată rapid, însă cu o
forță insuficientă. Sistemul
realizează acest lucru prin
măsurarea vitezei de apăsare
a pedalei și determinarea
necesității aplicării unei forțe
de frânare suplimentare.
Când slăbiți apăsarea pedalei,
în mod similar, sistemul va
reduce nivelul de asistență
oferit.

Sistem de control al
stabilității vehiculului (VSC)
VSC este un sistem ce
previne derapajele laterale și
stabilizează vehiculul în timpul
abordării virajelor. Când
sistemul sesizează pierderea
tracțiunii sau patinarea
roților, frâna este aplicată
automat pe fiecare roată, în
mod individual iar puterea
vehiculului este redusă.

Sistem de reținere suplimentară – airbaguri (SRS)
Modelul Land Cruiser vine echipat cu un număr de
până la 9 airbaguri, asigurând protecția completă a
șoferului și pasagerilor, chiar în cazul unui vehicul
cu 7 locuri.
Sistem de control al oscilației remorcii (TSC)
La remorcarea unei rulote, sistemul TSC detectează
oscilația vehiculului remorcat, cauzată de către
vânt, neregularitățile suprafeței de rulare sau
de manevrarea direcției, și utilizează controlul
decelerației și al momentului unghiului de girație
pentru a suprima această oscilație.
Sistem de avertizare a presiunii pneurilor
Sistemul de avertizare a presiunii pneurilor
alertează șoferul în eventualitatea scăderii presiunii
dintr-o roată, utilizând senzori plasați pe fiecare
roată.
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Caracteristici și tehnologie
Toyota Touch 2 & Go
Toyota Touch 2 cu Go este un sistem
multimedia complet integrat ce include un
ecran tactil color, cu operare ”drag and flick”
și un sistem audio compatibil cu dispozitivele

* echipamente disponibile în funcție de versiune
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USB, iPod-uri și smartphone-uri. De
asemenea, dispune de un sistem de navigație
cu acoperire pan-europeană, funcții de rutare
eco și calcularea rutelor ocolitoare.

17 incinte acustice JBL
Acest sistem premium de sunet oferă o
acustică superioară, special calibrată pentru
habitaclul modelului Land Cruiser.

Climatizare de ultimă generație
Un sistem de climatizare complet automat,
cu posibilitatea controlării independente a
trei zone de temperatură, pentru un confort
deosebit în habitaclu.

Ecran multi-informativ
Plasat confortabil la nivelul ochilor șoferului,
ecranul multi-informativ afișează informațiile
relevante referitoare la vehicul precum viteza
de deplasare, unghiul de bracaj sau ecranul
selectorului multi-teren (MTS).

Comutatoare multi-informative
Plasate la îndemână pe volan, oferă accesul
instantaneu la sistemul de sunet JBL, la afișarea
imaginilor camerei video, la telefonul mobil
personal, la sistemul de recunoaștere vocală și la
sistemul hands-free Bluetooth®.

* echipamente disponibile în funcție de versiune
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Echipări Land Cruiser – exterioare

Executive & Luxury
Caracteristici principale
— Proiectoare ceață
— Oprire automată a farurilor
— Grilă frontală cromată
— Bară de protecție frontală în culoarea
caroseriei
— Oglinzi retrovizoare în culoarea caroseriei
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—
—
—
—
—
—

Oglinzi retrovizoare retractabile electric
Jante din aliaj, de 18” (6 spițe duble)
Lumini de zi (tip LED)
Faruri LED
Faruri follow-me-home
Menținere lămpi spate aprinse pentru
siguranță
— Detaliu argintiu pe grila frontală

Executive & Luxury
— Praguri laterale și protecții laterale inferioare
uși în culoarea caroseriei
— Bară protecție posterioară în culoarea
caroseriei
— Spoiler spate
— Închidere centralizată cu telecomandă

— Bară protecție posterioară în culoarea
caroseriei
— Spoiler spate
— Închidere centralizată cu telecomandă
— Praguri laterale iluminate
— Senzori parcare față/spate

— Senzor iluminare ambientală
— Ștergătoare de parbriz cu senzor de
ploaie
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Echipări Land Cruiser – interioare

Executive
Caracteristici principale
— Tapiserie textilă Black sau Ivory
— pornire Smart Entry&Start
— Sistem Toyota Touch 2: radio cd cu
mp3, 9 boxe USB, Bluetooth®, display
— Volan și schimbător de viteze
îmbrăcate în piele
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— Volan încălzit, cu reglaj electric pe
înălțime și adâncime
— Afișaj cameră video marșarier
— Scaune șofer și pasager față încălzite

Luxury
Caracteristici principale (adiționale echipării
Executive )
— Funcție de memorare poziții scaun șofer
(numai pentru Luxury AVS)
— Cotieră centrală față cu funcție de răcire
— Sistem Toyota Touch & Go: sistem multimedia
cu ecran tactil, navigație și servicii web
— Volan și consolă centrală cu inserții de lemn
(doar pentru Luxury AVS)

— Tapițerie din piele naturală ecologică
Black sau Ivory
— Scaun șofer și pasager reglabile
electric (șofer 8 poziții, pasager 4
poziții)
— Al doilea rând de scaune încălzite
— Sistem Toyota Touch&Go: sistem
multimedia cu ecran tactil, navigație și
servicii web*

* harta României disponibilă parțial
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Accesorii
Accesoriile Toyota originale adaugă propria dumneavoastră individualitate experienței Land Cruiser. Cu opțiuni pentru eleganță, practicitate
și inovație, vă puteți personaliza mașina pentru orice ocazie apărută pe autostrada vieții.
1. Ornament țeavă eșapament
Un detaliu care captivează privirea, fabricat din oțel
inoxidabil cromat.

3. Protecții oglinzi retrovizoare
Cu finisaj cromat, evidențiază designul sculptural al
oglinzilor.

5. Fustă aerodinamică posterioară
Extinde adâncimea barei de protecție posterioare pentru
crearea unui profil dinamic.

2. Deflector curenți aer
Cu formă aerodinamică, pentru reducerea zgomotului
cauzat de curenții de aer, inclusiv în cazul deplasării cu
geamurile deschise.

4. Ornament inferior portbagaj
Un accent cromat de-a lungul muchiei inferioare a
portbagajului, ce subliniază conturul părții posterioare.

6. Bare laterale
Atractivitate oﬀ-road robustă cu un finisaj cromat,
lustruit.

Pentru detalii complete privind gama de accesorii, vă rugăm adresați-vă reprezentanței dumneavoastră Toyota.
1.

3.

5.

2.

4.

6.
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7. Protecții laterale cu praguri laterale
Protecție pentru panourile laterale ale caroseriei și
eleganța unei inserții cromate.
8. Separator portbagaj
Plasă solidă pe toată înălțimea portbagajului, pentru
asigurarea bagajelor sau transportul unui câine.

10. Toyota Hotspot
Asigură conectivitate mobilă pentru un număr de până
la 5 dispozitive cu conectare WiFi, precum laptopuri,
tablete, telefoane sau sisteme de jocuri. Este alimentat
din sistemul electric al mașinii pentru a beneficia de
putere constantă și utilizează o cartelă SIM la alegerea
dumneavoastră.

9. Organizator cargo
Cu o bară flexibilă din aluminiu și chingă textilă pentru
asigurarea bagajelor. Se fixează pe șinele portbagajului.

11. Suport posterior pentru biciclete
Se atașează unui cârlig de remorcare Toyota pentru
transportul în siguranță a uneia sau două biciclete.

Cheie unică pentru securizarea bicicletei de suport și a
suportului de mașină. Include lumini și suport pentru
numărul de semnalizare.
12. Scaune pentru reținerea copiilor
Gama de scaune Toyota pentru reținerea copiilor oferă
opțiuni pentru fiecare grupă de vârstă. Sistemul de fixare
este sigur, tapiseriile sunt robuste iar designul asigură
confortul și siguranța.

7.

9.

11.

8.

10.

12.
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Culori

040 Alb

* Vopsea metalizată.
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070 Alb perlat

1F7 Argintiu*

218 Negru*

4T3 Bronz*

1G3 Gri*

1H2 Gri oțel*

6V4 Verde închis*

8S6 Albastru închis*

202 Negru nemetalizat
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Roți și finisaje

Jante din aliaj, de 18” (6 spițe duble)
Standard pentru Executive și Luxury

Jante din aliaj, de 18” Pinacle, argintii*
Opțional pentru toate echipările

* Opțional prin sistemul de accesorii.
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Jante din aliaj, de 18” Pinacle, negre*
Opțional pentru toate echipările

Tapiserie textilă neagră
Standard pentru Executive

Tapiserie textilă Ivory
Standard pentru Executive

Tapiserie piele neagră
Standard pentru Luxury

Tapiserie piele Ivory
Standard pentru Luxury
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Specificații
PERFORMANȚE DE MEDIU

4,0 l V6 Dual VVT-i
5 A/T

3,0 l D-4D
5 A/T

3,0 l D-4D
6 M/T

Consum de carburant (Directiva UE 80/1268 CEE amendată prin Directiva 2004/3/CE)(Euro 4)
Mixt (litri/100 km)

10,8

8,1

8,2

Urban (litri/100 km)

14,7

9,7

9,8

Extra urban (litri/100 km)

8,6

7,1

7,3

Carburant

95 benzină fără plumb

diesel

diesel

Capacitatea rezervorului (litri)

87

87

87

Bioxid de carbon, CO2 (Directiva UE 80/1268 CEE amendată prin Directiva 2004/3/CE)(Euro 4)
Mixt (g/km)

256

213

217

Urban (g/km)

346

255

299

Extra urban (g/km)

203

189

193

Emisii de gaze (Directiva UE 80/1268 CEE amendată prin Directiva 2004/3/CE)(Euro 4)*
Clasa Euro

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Monoxid de carbon, CO (mg/km)

313,4

–

–

Hidrocarburi, THC (mg/km)

26,1

–

–

Hidrocarburi, NMHC (mg/km)

22,8

–

–

Oxizi de azot, NOx (mg/km)

14,8

–

–

Hidrocarburi, HC și oxizi de azot, NOx (mg/km)

–

–

–

Particulate, PM (mg/km)

–

–

–

Decibeli (A)

69,8

–

–

Consumul de carburant și nivelul emisiilor de CO2 sunt măsurate pe un vehicul standard, într-un mediu controlat, în concordanţă cu cerinţele Directivelor 80/1268/CEE și 715/2007-692/2008A/CE și a
amendamentelor acestora. Pentru mai multe informaţii, sau dacă sunteţi interesat de achiziţia unui model standard, vă rugăm contactaţi reprezentantul dvs. de vânzări Toyota. Consumul de carburant și
nivelul emisiilor de CO2 proprii autoturismului dvs. pot diferi faţă de cele măsurate în acest mod. Stilul de șofat precum și alţi factori (dintre care putem enumera condiţiile de drum, traficul, starea tehnică a
vehiculului, echipamentele instalate, gradul de încărcare, numărul de pasageri etc.) influenţează consumul și nivelul emisiilor de CO2.
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MOTOR

4,0 l V6 Dual VVT-i
5 A/T

3,0 l D-4D
5 A/T

3,0 l D-4D
6 M/T

Codul motorului

1GR-FE

1KD-FTV

1KD-FTV

Număr cilindri

V6

4, în linie

4, în linie

Mecanismul cu supape

24 supape DOHC cu Dual VVT-i

16 supape DOHC

16 supape DOHC

Sistemul de injecție a combustibilului

Injecție electronică de benzină

Injecţie directă cu rampă comună și intercooler

Injecţie directă cu rampă comună și intercooler

Cilindree (cc)

3956

2982

2982

Alezaj x cursă (mm x mm)

94,0 x 95,0

96,0 x 103,0

96,0 x 103,0

Raport de compresie

10,4 : 1

17,9 : 1

17,9 : 1

Putere maximă (CP)

281

190

190

Putere maximă (kW/rpm)

207/5600

127/3400

140/3400

Cuplu maxim (Nm/rpm)

385/4400

420/1600–3000

420/1600 –3000

PERFORMANȚE

4,0 l V6 Dual VVT-i
5 A/T

3,0 l D-4D
5 A/T

3,0 l D-4D
6 M/T

Viteză maximă (km/h)

180

175

175

Accelerație 0–100 km/h (sec.)

9,2

–

12,4

FRÂNE
Față

Discuri ventilate

Spate

Discuri ventilate

SUSPENSII
Față
Spate

Suspensie independentă cu brațe duble
Suspensie dependentă cu arc elicoidal și 4 tiranți
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Specificații
DIMENSIUNI ȘI MASE
Lungime exterioară (mm)

4780

Lățime exterioară (mm)

1885

Înălțime exterioară (mm)

1845

Ecartament tren anterior (mm)

1585

Ecartament tren posterior (mm)

1585

Consolă frontală (mm)

915

Consolă posterioară (mm)

1075

Ampatament (mm)

2790

Rază de bracaj – roată (m)

5,8

Lungime interioară (mm)

1825

Lățime interioară (mm)

1565

Înălțime interioară (mm)

1240

Adâncime totală portbagaj, bancheta spate în poziție normală (mm)

1955

Lățime portbagaj (mm)

1290

VDA volum portbagaj, până la separator, bancheta spate în poziție
normală (litri)

621

Masa totală maxim autorizată (kg)

2900

Capacitate de remorcare cu dispozitiv de frânare (kg)

3000

Capacitate de remorcare fără dispozitiv de frânare (kg)

750
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ANVELOPE & JANTE

Executive

Luxury

Jante din aliaj, de 18” (6 spițe duble)

l

l

Roată de rezervă

l

l

Sistem avertizare presiune pneuri

l

l

PERFORMANȚE 4x4
Garda minimă la sol (mm)

220

Unghi de atac (°)

32

Unghi de degajare (°)

25

Unghi de trecere a vârfului de rampă (°)

22

Unghi limită de răsturnare laterală (°)

42

Unghi de urcare (°)

42

¡ = Opțional

− = Indisponibil

1845 mm

l = Standard

1585 mm
1885 mm

915 mm

2790 mm
4780 mm

1075 mm

1585 mm
1885 mm
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Potențial oﬀ-road

32°

42°
Rampă maximă abordabilă

22°

Unghiuri de atac, de rampă și de
degajare

25°

700 mm

42°

Adâncimea maximă a vadului

Unghi maxim de înclinare laterală

TEHNOLOGIE 4x4

Executive

Luxury
l

Transmisie integrală permanentă

l

Diferențial spate blocabil electric (doar versiunile A/T)

l

l

Suspensie variabilă adaptativă (AVS)

–

l

Crawl Control (doar versiunile A/T)

l

l

Selector multi-teren (MTS) (doar versiunile A/T)

l

l

Sistem de suspensie cinetică dinamică (KDSS)

l

l

Sistem de control al oscilației remorcii (TSC)

l

l

Control activ al tracțiunii (A-TRC)

l

–
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Echipament
EXTERIOR

Executive

Luxury

Grilă radiator cromată

●

●

Anvelope 265/60 R18 cu jante din aliaj

●

●

Vopsea metalizată

❍

❍

Trepte laterale, cu iluminare

●

●

Bare longitudinale acoperiș

●

●

Faruri cu tehnologie LED

●

●

Lumini de zi cu tehnologie LED

●

●

Proiectoare ceață

●

●

Geamuri laterale spate și lunetă fumurii

●

●

Mânere portiere în culoarea caroseriei

●

●

Oglinzi retrovizoare în culoarea caroseriei, cu semnalizator inclus

●

●

Oglinzi retrovizoare reglabile electric și încălzite

●

●

Oglinzi retrovizoare rabatabile electric

●

●

Sistem de spălare pentru faruri

●

●

Senzor pentru aprinderea automată a farurilor

●

●

Ștergătoare parbriz, cu senzor de ploaie

●

●

Deschidere lunetă

●

●

Sistem de avertizare a presiunii în pneuri

●

●

Ștergător lunetă integrat în eleron

●

●

INTERIOR

Executive

Luxury

Volan și schimbător de viteze îmbrăcate în piele

●

●

Volan încălzit

●

●

Volan cu reglaj electric pe înălţime și adâncime

●

●

Volan și consolă centrală cu inserții de lemn (doar pentru Luxury AVS)

–

●

● = Standard

❍ = opțional
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Echipament
INTERIOR

Executive

Luxury

Mânere portiere cromate

●

●

Sistem “Follow me home”

●

●

Indicatoare bord tip OPTITRON

●

●

Oglinda interioară electrocromatică

–

●

Tapițerie textilă

●

–

Tapițerie din piele (naturală+ecologică)
Caroserie cu 7 locuri
Scaun șofer și pasager reglabile electric (șofer 8 poziții, pasager- 4 poziții)

–

●

●

●

–

●

Scaune șofer și pasager față încălzite

●

●

Al doilea rând de scaune cu încălzire

–

●

Funcția de memorare poziții scaun șofer (numai pentru Luxury AVS)

–

●

Banchetă spate, rândul 2, culisabilă, rabatabilă fracționat 40:20:40

●

●

Banchetă spate, rândul 3, fracționabilă 50:50, cu reglare electrică

–

●

Cotieră centrală față, cu funcția de refrigerare

–

●

Sistem Toyota Touch 2: Radio CD & MP3 + 9 boxe, USB, Bluetooth și Display Audio

●

–

Sistem Toyota Touch 2 & Go: sistem multimedia cu ecran tactil, navigaţie** și servicii web

❍

●

Toyota Touch 2 &Go Plus*: sistem de navigație cu posibilitate vizualizare 3D, ghidare
vocală în 15 limbi**

❍

❍

Sistem audio JBL 7.1, și 17 boxe

–

●

Sistem Smart Entry & Start

●

●

Aer condiționat dual cu reglare automată, pentru șofer+pasager față

●

●

Aer condiţionat automat pentru pasagerii locurilor din spate

●

●

Cruise Control

●

●

Trapă acționată electric (doar pentru Luxury AVS)

–

●

Geamuri cu acționare electrică portiere față și spate

●

●

Priză 220V

●

●

Lunetă cu deschidere separată, cu dezaburire și ștergător

●

●

–

●

Sistem entertainment cu telecomandă cu monitor de 9” pentru locurile din spate (doar
pentru Luxury AVS)
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SIGURANȚĂ & SECURITATE

Executive

Luxury

Airbag-uri frontale SRS șofer și pasager față

●

●

Airbag genunchi șofer

●

●

Airbag-uri laterale față

●

●

Airbag-uri tip cortină (inclusiv pentru rândul 3)

●

●

Senzori parcare pentru partea din față și pentru partea din spate

●

●

Bare de protecţie în ușile laterale

●

●

Multi teren ABS + EBD + BA

●

●

Tetiere față active

●

●

Centuri siguranţă în 3 puncte, cu sistem de pretensionare și reglabile in înălţime

●

●

Centuri siguranţă în 3 puncte (ultimul rând)

●

●

Imobilizator motor

●

●

Sistem de monitorizare a unghiului mort (doar pentru Luxury AVS)

–

●

Închidere centralizată

●

●

TEHNOLOGIE 4 X 4

Executive

Luxury

Sistemul de Control al Stabilităţii + Controlul Activ al Tracţiunii + Sistem asistenţă la
pornire în rampă (VSC + A-TRC + HAC)

●

●

Comutator Multi Info pe volan

●

●

Crawl Control (include DAC) și Sistem Multi Teren (numai pentru variantele A/T și A/T AVS)

●

●

Cameră video pentru mers în marșarier (numai pentru Executive M/T)

●

●

Multi Teren Monitor - 4 camere video cu vizibilitate 360 grade, inclusiv pentru asistența la
parcare (nu pentru Executive M/T))

●

●

Sistem de monitorizare zona frontală și laterală (nu pentru Executive MT)

●

●

Comutator selectare moduri L4/H4

●

●

Suspensie dinamica Kinetic (KDSS)

●

●

Suspensie spate pneumatică (numai pentru Luxury AVS)

–

●

Diferenţial central blocabil electric Torsen LSD

●

●

Diferenţial spate blocabil electric (numai pentru variantele A/T și A/T AVS)

●

●

Sistem de monitorizare poziţie roți față (numai pentru variantele A/T și A/T AVS)

–

●

Direcție hidraulică asistata variabil (VFC)

●

●

● = Standard

– = Indisponibil

* Pretul opțiunilor este exprimat în Euro și include TVA

**toate funcțiile specificate sunt condiționate de tipul telefonului; harta României disponibilă parțial.
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Glosar
Discover more about Land Cruiser technology.
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Senzor de ploaie
Senzorul automat de ploaie reglează automat viteza și
intervalele de raclare ale ștergătoarelor.

Sistemul de control al oscilației remorcii (TSC)
TSC suprimă mișcările de oscilație ale vehiculului
remorcat cauzate de elemente precum vânt sau
denivelările suprafeței de rulare. Cu senzori pentru
detecția unghiului de girație, a accelerației și direcției,
TSC utilizează controlul decelerației și al momentului
unghiului de girație pentru a limita mișcarea de oscilație.
Indicatorul de alunecare semnalizează activarea
sistemului iar pentru avertizarea șoferilor din spate,
lămpile de frână sunt aprinse.

Senzor de iluminare ambientală
Senzorul de iluminare ambientală monitorizează nivelul
de lumină și aprinde în mod automat farurile când acest
lucru este necesar.

Controlul activ al tracțiunii (A-TRC)
Proiectat pentru utilizarea rutieră și în teren, A-TRC vă
ajută să vă deplasați în cele mai adverse condiții. Acest
sistem inteligent de control al tracțiunii aplică o forță de
frânare pe o roată care ar putea patina, distribuind egal
puterea între restul de trei roți.

Sistemul inteligent de acces și start
În locul unei chei convenționale, sistemul inteligent
de acces și start utilizează un transmițător ce permite
descuierea ușilor prin simpla tragere a mânerului și
încuierea lor prin apăsarea unui buton. Pentru a opri
sau porni motorul, apăsați pur și simplu pe butonul
Start/Stop. Singurul lucru necesar este să aveți asupra
dumneavoastră cheia inteligentă.

Ghidare dinamică pe afișajul camerei
Manevrați în marșarier în condiții de siguranță sporită
utilizând ghidajele dinamice afișate pe ecranul camerei
video pentru marșarier a sistemului Toyota Touch 2.
Afișajul prezintă zona dinapoia vehiculului precum și
trasa anticipată a vehiculului în timpul deplasării în
marșarier. Imaginea color clară vă permite detectarea
obstacolelor ascunse iar ghidajele dinamice se modifică
în funcție de manevrele efectuate pentru a vă ajuta să
parcați cu ușurință.

Semnalizarea frânării de urgență (EBS)
În cazul frânărilor de urgență, EBS va aprinde pulsatil,
în mod repetat, lămpile de frână pentru a alerta ceilalți
participanți la trafic.

4,0 l V6 Dual VVT-i
Motorul pe benzină , de 4.0 litri V6 Dual VVT-i oferă
performanțe superioare, având un nivel redus al
zgomotului și vibrațiilor. Tehnologia Dual VVT-i
optimizează distribuția admisiei aerului și supapele de
vacuare în funcție de solicitările motorului, având ca
rezultat obținerea unor performanțe superioare și a unei
mai bune economii de carburant.

Stopuri cu LED
Lămpile LED se aprind mai rapid decât lămpile
convenționale. Aceasta are drept consecință alertarea
mai rapidă a participanților la trafic. De asemenea, LEDurile sunt mai eficiente din punct de vedere energetic și
sunt mai longevive.

3,0 l D-4D
Motorul diesel D-4D de 3.0 litri oferă putere atunci când
este necesar. În contrapondere, acest motor utilizează
o tehnologie diesel eficientă, ecologică, fiind alimentat
la înaltă presiune pentru obținerea unor performanțe
superioare și a unei experiențe rafinate a condusului.

Sistem de reținere suplimentară (SRS) – 7 airbaguri
Acest model este echipat cu șapte airbaguri. Acestea
includ un airbag plasat la nivelul genunchilor șoferului,
airbaguri SRS pentru șofer și pasagerul dreapta,
airbaguri laterale pentru locurile față și airbaguri SRS
cortină pentru toți ocupanții mașinii.

Transmisia automată cu 5 trepte
Transmisiile automate Toyota oferă o călătorie lină, ce
reclamă un efort minim din partea șoferului. Schimbările
treptelor sunt rapide iar modurile manuale adiționale
(disponibilitatea depinzând de model) permit obținerea
unui nivel de control suplimentar. Transmisiile automate
sunt proiectate pentru un echilibru perfect între
performanță și consum.
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Posesia unui Land Cruiser înseamnă că vă veţi bucura şi de
liniştea datorată reputaţiei globale în domeniul calităţii şi
integrităţii serviciilor oferite a companiei Toyota.

Proiectat pentru
reducerea la
minimum a costurilor
de întreţinere

Întrețineri periodice
recomandate de
producător

Costuri scăzute
pentru piese și
reparaţii

Proiectare inteligentă

Service de calitate Toyota

Piese de schimb originale Toyota

Land Cruiser este proiectat şi construit astfel încât
să reducă la minimum nivelul de mentenanţă. Există
foarte puţine subansamble care necesită întreţinere, iar
acestea sunt proiectate pentru a fi durabile şi pentru a
asigura intervale de service mari. De asemenea, la fel de
important este faptul că tehnologia Land Cruiser este
accesibilă, fapt care are ca rezultat scăderea timpilor
de manoperă în ceea ce priveşte mentenanţa. Aceste
caracteristici, împreună cu preţul extrem de competitiv
al pieselor şi subansamblelor de schimb originale Toyota,
asigură optimizarea costurilor de mentenanţă ale
modelului dumneavoastra Land Cruiser.

Reprezentanța dvs. Toyota vă va informa și ghida în orice
problemă legată de întreținere.

Land Cruiser este proiectat să minimalizeze costurile
reparaţiilor daunelor cauzate de accidente. În barele de
protecţie sunt integrate elemente ce absorb energia
degajată la impact, subansamblele costisitoare sunt
plasate cât mai departe de zonele de impact iar părţile
de caroserie care sunt cele mai expuse sunt prinse în
şuruburi în loc să fie sudate. Prin urmare, pagubele sunt
limitate, iar părţile afectate sunt înlăturate, înlocuite
sau reparate cu uşurinţă, rezultând în timpi reduşi de
manoperă.
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Modelul dumneavoastră Land Cruiser va avea nevoie de
o revizie generală la un service autorizat Toyota la fiecare
2 ani sau 30.000km (oricare din aceasta intervine mai
repede). O revizie intermediară pentru schimbarea uleiului
şi filtrelor va trebui efectuată anual sau la 15.000 km.

3

ani

garanţie pentru
accesorii

Garanție exhaustivă

Toyota Eurocare

Accesorii Toyota

Garanția de 3 ani a mașinii acoperă orice defect cauzat
de un defect de fabricaţie sau de asamblare. Este valabilă
pentru o perioadă de trei ani de folosire normală sau
pentru 100.000 km, oricare dintre acestea, fără limită de
kilometri pentru primul an. Dacă maşina este imobilizată
datorită unui defect acoperit de garanţie, vi se va rambursa
de asemenea costul transportului maşinii dvs. de la locul
respectiv la cel mai apropiat service autorizat Toyota.

Pentru a vă asigura o linişte sufletească completă,
suntem încântaţi să vă putem oferi 3 ani de asistenţă
rutieră Toyota Eurocare. Acest serviciu este disponibil
pe teritoriile a nu mai puţin de 40 de ţări europene. În
cazul în care aveţi o problemă cu modelul dvs. Land
Cruiser, Toyota Eurocare vă va oferi mai multe variante
de asistenţă pentru a vă putea continua călătoria.

Garanția de 3 ani a vopsirii acoperă rugina superficială
şi defectele de vopsire apărute pe oricare element al
caroseriei ca urmare a folosirii unor material defectuoase
în procesul de fabricaţie, pentru o perioadă de trei ani,
indiferent de numărul de kilometri.

Securitate sporită

Accesoriile Toyota sunt proiectate şi fabricate cu aceeaşi
grijă, calitate şi atenţie la detalii ca şi autoturismele
Toyota. Proiectate special pentru această marcă, se
potrivesc perfect şi aduc un plus de eleganţă, confort sau
practicitate. Şi pentru că sunt riguros testate în cele mai
dure condiţii, puteţi avea o deplină încredere în fiabilitatea
şi durabilitatea lor. Pentru un plus de reasigurare în ceea
ce priveşte acest fapt, fiecare accesoriu original Toyota
beneficiază de o garanţie de 3 ani atunci când este
achiziţionat împreună cu vehiculul§.

Garanția protecţiei anticorozive oferă o acoperire de
12 ani, fără limită de kilometri, împotriva perforării
caroseriei (din interior către exterior) apărută ca urmare a
coroziunii cauzată de defecte ale materialelor folosite sau
de manoperă.

Sistemul de securitate ce echipează modelul
Land Cruiser trece cu brio rigurosul test al atacului
de 5 minute al asiguratorilor şi garantează un nivel
de protecţie excelent. Atât sistemul de alarmă cât şi
imobilizatorul electronic al motorului sunt recunoscute
de către majoritatea marilor companii de asigurare
europene.

§

Verificați la reprezentanță detaliile referitoare la garanție.
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Toyota se mândrește cu îmbunătățirea continuă a
performanțelor sale de mediu.

Mai puţin CO2 utilizat
la fabricarea unui
Land Cruiser
începând cu 2007

Centre de vânzări naţionale
Centre de logistică – autoturisme
Centre de logistică – accesorii/piese de schimb
Locaţii producţie
Companii partenere
Centre de instruire

Fiind o corporație globală, obiectivul
nostru este de a fi oriunde clienții noștri
au nevoie de noi, și, prin urmare, avem
o puternică prezență la nivel european.
Aceasta reduce distanțele de livrare
și are ca efect economii substanțiale
de timp, factori benefici atât pentru
dumneavoastră cât și pentru mediu.

Nu figurează pe hartă:
Toyota Caucasus LLP, Union Motors Ltd (Israel), Toyota Motor Kazakhstan LLP.
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Proiectarea mașinii

Producția mașinii

În ceea ce privește vehiculele noastre,
fiecare aspect al designului este analizat
pentru a asigura un impact minim
asupra mediului pe toata durata ciclului
de viață. Această abordare meticuloasă
a condus la obținerea unei întregi game
de caracteristici inovative ale mașinilor
noastre, ce contribuie la creșterea
eficienței ecologice.

La Toyota, nu precupețim nici un
efort pentru a ne asigura de eficiența
ecologică a procesului de producție.
Începând cu 2007, am redus cantitatea
medie de energie consumată per vehicul
produs la uzina Toyota Tahara.

Impactul ecologic redus al modelului
Land Cruiser (cilindree 3000cmc)
comparat cu un model echivalent este
demonstrat printr-o analiză a întregului
ciclu de viață al produsului, ce prezintă
valori reduse cu 9% CO (bioxid carbon),
23% NOx (oxizi azot), 7% NMHC
(hidrocarburi non-metan), 40% PM
(pulberi).

95

% din autoturismul

dumneavoastră Land
Cruiser se poate recupera

Transportul vehiculelor şi
subansamblelor

Vânzarea şi întreţinerea
maşinii dvs.

Sfârşitul drumului pentru
vehiculul dvs.?

Căutăm întotdeauna să favorizăm cele
mai eficiente şi ecologice metode de
efectuare a acestora, alegând ori de câte
ori este posibil metode de transport
cu un impact minim asupra mediului
ambiant.

Am dezvoltat un program de
sustenabilitate a reprezentanțelor în
vederea reducerii consumului de apă,
energie și a nivelului de emisii poluante
generate în rețeaua noastră. Acest
program acoperă toate aspectele,
începând cu reciclarea apei de ploaie,
izolarea suplimentară a acoperișurilor
și până la utilizarea energiilor
regenerabile pentru alimentarea noilor
reprezentanțe, precum și efectuarea de
audituri energetice pentru identificarea
posibilităților de îmbunătățire a
eficienței energetice la reprezentanțele
existente.

oyota proiectează și produce vehiculele
sale având în permanență în vedere cei
trei R: reducere, reutilizare și reciclare.
Spre exemplu, 95% din Land Cruiser este
recuperabil și reutilizabil, toate materiile
prime folosite în procesul de fabricaţie
sunt codate, iar patru metale grele
folosite anterior au fost eliminate
complet din acest proces (în concordanţă
cu Directiva 2000/53/CE). În plus, în
acord cu politica noastră de mediu,
oferim clienţilor noştri noi modalităţi de
returnare a vechilor maşini. Pentru mai
multe informaţii privind aceasta,
contactaţi reprezentanţa dvs. locală de
vânzări Toyota sau vizitaţi www.toyota.eu .

20 –30%
mai puțin combustibil
și CO

Conduceţi cu grijă
Conduceţi mașina corespunzător și veţi
putea reduce consumul de combustibil și
emisiile de CO2 cu 30%.
01. Îndepărtaţi orice greutate
suplimentară și încărcătura
portbagajului exterior;
02. Planificaţi-vă ruta și evitaţi ocolurile;
03. Evitaţi să folosiţi mașina pe distanțe
foarte scurte;
04. Verificaţi regulat presiunea în pneuri;
05. Asiguraţi service-ul mașinii conform
manualului de service și garanție;
06. Schimbaţi viteza în treapta superioară
mai devreme decât o faceţi de obicei;
07. Folosiţi aerul condiţionat doar atunci
când este necesar;
08. Urmăriţi și anticipaţi cursul traficului;
09. Ţineţi geamurile închise;
10. Opriţi motorul, dacă trebuie să
așteptaţi mai mult de 60 de secunde.
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Pentru a testa modelul Land Cruiser 150
sau pentru a afla mai multe detalii,
contactați reprezentantul dumneavoastră
de vânzări Toyota sau vizitați site-ul
www.toyota.ro

Din datele pe care le deținem, informațiile din această broșură sunt corecte la momentul intrării în tipar. Detaliile privind specificațiile și nivelul dotărilor fac subiectul condițiilor și
solicitărilor locale și, prin urmare pot diferi de cele ale modelelor disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm solicitați distribuitorului dumneavoastră local date despre dotările și
specificațiile disponibile local. • Culorile de caroserie pot diferi ușor de cele ale imaginilor tipărite în această broșură. • Lizibilitatea codurilor QR ® prezente în această broșură poate
diferi în funcție de scanner-ul utilizat. Toyota nu poate fi făcută responsabilă de imposibilitatea citirii codurilor QR ® de către dispozitivul dumneavoastră. • Toyota Motor Europe își
rezervă dreptul de a modifica orice detalii privind specificațiile și nivelul dotărilor fără o notificare prealabilă. • © 2013 Toyota Motor Europe NV/SA (‘TME’). • Nicio parte a acestei
publicații nu poate fi reprodusă în niciun fel fără aprobarea scrisă a Toyota Motor Europe.
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