
Дефлектор капота Дефлектор вікон Накладка перднього бампера

Накладка заднього бампера Накладка вихлопної труби, хромована Килимок багажника гумовий

Килимки салону гумові Колісні диски R18, чорні Колісні диски R18, сріблясті

Кольори кузова

   

Land Cruiser 200

Кредитує ПАТ «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ Банк». 
Ліцензія НБУ №99 
від 12.10.2011

Вся iнформацiя, представлена у цьому матерiалi, є точною та дiйсною станом на дату публiкацiї
07.09.2020.

lмпортер автомобiлiв Toyota залишає за собою право вносити змiни до iнформацiї, наведеної 
в цьому матерiалi, без попереднього повiдомлення.

Зовнiшнiй вигляд автомобiля та його складових може вiдрiзнятися вiд зображених 
у цьому матерiалi. Жодну частину цього матерiалу не може бути вiдтворено у будь-який спосiб 
без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначенi в цьому матерiалi назви 
комплектацiй є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподiлi 
наборiв параметрiв автомобiля. Такi назви можуть вiдрiзнятися або бути вiдсутнiми в iнших 
документах або матерiалах, якi стосуються автомобiля, що жодним чином не впливає на повноту, 
точнiсть чи достовiрнiсть поданої iнформацiї.

1 Колiр металiк або перламутр.

2 Для комплектацiї Elegance.

Асістанс

1G3 Сірий1

070 Білий1

202 Чорний2

1F7 Сріблястий1

218 Чорний1

040 Білий2

Аксесуари



1 645, 16401 мм
1 980 мм
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4 950,  4 9851 мм 
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Комплектація автомобіля Elegance Executive Lounge

Системи безпеки

підлокітник з підстаканниками
поздовжнє регулювання сидінь та регулювання нахилу спинок

складувані спинки в пропорції 40/20/40

лінійний вхід AUX та USB-порт (з можливістю підключення iPod / iPhone)

у нижній частині панелі приладів

фронтальні двоступеневі для водія та переднього пасажира
для колін водія та переднього пасажира

бокові для 1-го та 2-го ряду
захисні бокові шторки для 1-го та 2-го ряду

вимикач подушки безпеки переднього пасажира

переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами для сидінь 1-го ряду
переднатяжні пристрої для сидінь 2-го ряду

візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені (передні сидіння)

Система кондиціювання
Клімат-контроль 
Незалежне регулювання температури зон водій/пасажир
Незалежне регулювання температури для пасажирів 2-го ряду сидінь
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь
Додаткові дефлектори обдуву у даху для 2-го ряду сидінь
Інформаційні пристрої
Підсвічування панелі приладів Optitron з регулюванням яскравості
Мультиінформаційний кольоровий дисплей 4,2" на панелі приладів 
Мультимедійне обладнання
Аудіосистема (радіо, СD/DVD/SD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8,0" 
та 6 динаміками

Аудіосистема Toyota Touch Pro (радіо, СD/DVD/MP3/WMA) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 9,0", 
підсилювачем JBL, 14 динаміками та навігаційною системою
Підключення:

Розетка для аксесуарів у багажному відділенні 220 В, 100 Вт
Система безпровідної зарядки за протоколом Qi

Розетка для аксесуарів 12 В, 120 Вт:

Засоби активної безпеки

Системи для руху бездоріжжям

електронною системою розподілу гальмівного зусилля - Multi Terrain ABS + BA + EBD
Активна протибуксувальна система – A-TRC
Система стабілізації автомобіля – VSC
Система стабілізації автомобіля з причепом – TSC (Trailer Sway Control)
Система активної безпеки – Pre-Crash (підтягує ремені безпеки 1-го ряду сидінь, якщо спрацьовує BA/VSC)
Система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування

Система контролю та інформування про стомлення водія
Система розпізнання та інформування водія про дорожні знаки

Центральний диференціал підвищеного тертя – TORSEN™ LSD
Примусове блокування центрального диференціалу
Система підвищення стабiльності руху та позашляхових можливостей – KDSS
Система допомоги пiд час повороту на бездорiжжi – ОТА (O�road Turn Assist) 
Система допомоги старту на підйомі – НАС (Hill assist control) 
Система допомоги під час руху бездоріжжям – Crawl Control 
Система руху бездоріжжям з вибором місцевості – MTS (Multi-Terrain Select)
Система камер кругового огляду: 1 фронтальна і 2 бокові – MTM (Multi-Terrain Monitor)
Засоби пасивної безпеки
Подушки безпеки:

Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї
Кріплення дитячого крісла ISOFIX 2-го ряду сидінь (бокові сидіння)
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини 
Протиугінні засоби
Іммобілайзер та сигналізація
Центральний замок з подвійним блокуванням та дистанційним управлінням

Ремені безпеки:

2-й ряд сидінь:
підігрів сидінь дворежимний (бокові сидіння)

Функція пам'яті на 3 положення:

cистема безпровідного зв'язку за протоколом Bluetooth™

сидіння водія, зовнішніх дзеркал заднього виду, керма

Антиблокувальна гальмівна система, адаптована до бездоріжжя, з системою допомоги при екстреному гальмуванні та 

у нижній частині центральної консолі для пасажирів сидінь 2-го ряду

Технічні характеристики
Двигун

Підвіска та кліренс

Трансмісія

Динамічні показники

Позашляхові можливості

Кермове управління

Об’єм багажного відділення

4.6 V8 Dual VVT—i 4.5 V8 D—4D

Витрата пального1

Маса

Кліренс (мінімальний, мм)

Тип

Тип пального
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)
Максимальний крутий момент (Н•м при об./хв.)
Стандарт токсичності вихлопу

Підвіска передня
Підвіска задня
Адаптивна система регулювання жорсткості підвіски (AVS) 
та активна підвіска з регулюванням висоти (AHC)

Тип
Привод

Максимальна швидкість (км/год)
Прискорення 0–100 км/год (сек)

Комбінований цикл (л/100 км)
Місткість паливного бака (л)

Міський цикл (л/100 км)
Траса (л/100 км)

Конструкція кузова
Кут в’їзду (град.)
Кут з’їзду (град.)
Кут рампи (град.)

Підсилювач керма
Мінімальний  радіус розвороту по колесам (м)
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)

Споряджена маса (кг)
Максимальна допустима маса (кг)
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)

Об’єм багажного відділення мін./макс. (л)3

4 608 

Бензиновий V8 / 32—клапанний, Dual VVТ—i 

Бензин 
227 (309) / 5 500 

439 /3 400 
EUR0 6 

4 461 
Дизельний V8 / 32—клапанний, 

з турбонаддувом та iнтеркулером 

Дизельне пальне 
183 (249) / 2 800—3 600 

650 / 1 600—2 600 
EUR0 5 

Незалежна, двоважiльна, пружинна зi стабiлiзатором поперечної стiйкостi 
Залежна, пружинна, чотирьохважiльна з нерозрiзною балкою та стабiлiзатором поперечної стiйкостi 

Стандарт для комплектацiї Executive Lounge

6—ступенева автоматична 
Постiйний повний з диференцiалом пiдвищеного тертя (LSD) TORSENтм   

195
8,6

18,5
10,9
13,7

210
8,9

11,5
9,0
9,9

93

Рамна
32 / 232

24 / 232

25 / 242

225

Гiдропiдсилювач / Гiдропiдсилювач з системою кермового управлiння iз змiнним передаточним числом-VGRS2

5,9
6,3

2 585
3 350

3 500
750

909 / 1 431

Робочий об’єм (см3)

Комплектація автомобіля Elegance Executive Lounge

Екстер'єр
Хромована радіаторна решітка
Хромована радіаторна решітка з ексклюзивним дизайном
Металева захисна накладка заднього бампера
Логотип "Executive Lounge" на задніх стійках кузова
Аеродинамічні накладки переднього та заднього бамперів
Задній інтегрований спойлер
Інтегровані бокові підніжки з підсвічуванням
Матові рейлінги чорного кольору на даху
Рейлінги чорного глянцевого кольору на даху
Антена GPS «плавник акули» на даху
Затемнені фари головного світла

Умовні позначення: «   » – Наявність обладнання у комплектації
«—» – Відсутність обладнання у комплектації  

 1 З натуральної та синтетичної шкіри

4,5 D-4D, 6 А/Т, 5 мiсць
4,6 Dual VVT-i, 6 А/Т, 5 мiсць

Освітлення та обзорність

Колісні диски легкосплавні 18-дюймові, шини 285 / 60 R18
Колісні диски легкосплавні 20-дюймові, шини 285 / 50 R20
Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля

Прожекторні світлодіодні фари ближнього та дальнього світла
Фари

Світлодіодні денні ходові вогні
Автоматичний коректор кута нахилу передніх фар
Високонапірні висувні омивачі фар
Передні світлодіодні протитуманні фари
Сенсор освітлення
Автоматичне дальнє світло – АНВ
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали

Акустичне лобове скло з тонованою смугою синього кольору
Тоновані задні стекла та скло дверей багажного відділення
Склоочисники з сенсором дощу
Обігрів форсунок склоомивача та лобового скла з автотаймером
Електросклопідйомники передніх та задніх дверей з функцією Auto
Зовнішні дзеркала заднього виду:

Внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням

електропривод регулювання та обігрів з автотаймером
автоматичне складання

автоматичне затемнення
автоматичний нахил  під час руху заднім ходом

Обзорність

Чорні корпуси дзеркал заднього огляду з хромованими декоративними елементами

Інтер'єр
Оздоблення салону
Кермо оздоблене вставками, що імітують дерево, та комбінованою шкірою
Ручка селектора АКПП оздоблена сріблястою вставкою та комбінованою шкірою
Оздоблення салону шкірою1 з перфорацією 
Оздоблення салону напіваніліновою шкірою1 з перфорацією 
Світлодіодна ілюмінація інтер'єру та карт дверей
Проекція логотипа «Executive Lounge» під передніми дверима
Накладки передніх порогів з ілюмінацією
Шторка багажного відділення
Комфорт

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

Мультифункціональне кермо:
Система моніторингу тиску в шинах – TPMS
Система камер кругового огляду з функцією панорамного огляду 
Камера заднього виду
Датчики паркування – передні та задні
Люк з електроприводом
Доводчик нижньої частини дверей багажного відділення
Електропривід верхньої частини дверей багажного відділення
Охолоджуючий бокс в передньому підлокітнику
Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна – Smart Entry and Push Start

 
Система моніторингу «сліпих» зон – BSM
Система сповіщення про зміну смуги руху – LDA
Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду
Круїз-контроль
Система активного регулювання дорожнього просвіту – AHC
Адаптивна підвіска з регулюванням жорсткості – AVS
Селектор вибору режимів водіння (ECO, COMFORT, NORMAL, SPORT S, SPORT S+)
Система кермового управління зі змінним передаточним числом – VGRS 

Передні сидіння:
електро регулювання за висотою та глибиною

підігрів та вентиляція з регулюванням інтенсивності
електрорегулювання положення

електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія
центральний підлокітник

підігрів

 1 Для комплектації Executive Lounge

1 Зазначенi показники витрати пального розрахованi згiдно з технiчними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01 та є приблизними значеннями для певного типу автомобiля. 
Данi отримано в iдеальних умовах без урахування iндивiдуальної манери керування автомобiлем, якостi дорожнього покриття та iнших умов (дорожнiх, погодних тощо). 
Показники можуть суттєво вiдрiзнятися вiд зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

2 Для комплектації Executive Lounge

3 Розраховано за методом VDA, завантаження до рiвня стелi. Мiн. = всi сидіння пiднято. Макс. = всi заднi сидіння складено.


