
Виробник та Дистриб’ютор залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни 
до технічних характеристик та переліку обладнання автомобілів під час їх адаптації до місцевих умов 
експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.

Примітка: представлений у буклеті автомобіль, його технічні характеристики та характеристики оригінальних 
аксесуарів можуть змінюватися залежно від наявних у вашому регіоні моделей та обладнання. Колір кузова 
може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі.

Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, завітайте на наш сайт: www.toyota.ua    
або зв’яжіться з найближчим офіційним Дилером Toyota.

www.toyota.ua

На оригінальні аксесуари Toyota, встановлені під час передпродажної підготовки автомобіля у Дистриб’ютора або під час передпродажного сервісу у Дилера 
до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія строком на 3 (три) роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. 
Строк починається з дати продажу (дати видачі) автомобіля першому власнику, яка фіксується в сервісній книжці «Сервіс та Гарантія».

У разі придбання та встановлення оригінального аксесуара впродовж дії гарантійного строку експлуатації автомобіля дія гарантії на такий оригінальний 
аксесуар визначається залишковим строком гарантії на автомобіль, але не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з дати встановлення. На оригінальні аксесуари, 
придбані та встановлені у Дилера після завершення гарантійного строку експлуатації автомобіля, гарантія дійсна впродовж 12 (дванадцяти) місяців без 
обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується у книжці «Сервіс та Гарантія».

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною 
станом на дату публікації 05.08.2020. 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.

www.toyota.ua

Аксесуари

HILUX
040 Білий 

218 Чорний металік

070 Білий перламутр1

3U5 Червоний перламутр

1G3 Сірий металік

8X8 Темно-синій металік

1D6 Сріблястий металік

6X1 Бронзовий металік

1 - окрім для комплектації Business  
  

Кольори кузова

Асістанс

Декоративна накладка 
переднього бамперу

Дуга  вантажної платформи 

Молдинги дверей

роки
гарантії

Захисні накладки переднього і заднього 
крила з пофарбованою вставкою 

сірого кольору

Роликова алюмінєва кришка 
вантажної платформи

18-дюймові колісні диски, 
чорного кольору Центральні ковпачки

Дуги  порогів з накладками 

дефлектор стекол Дефлектор капота Дуги порогів Дуга вантажної платформи

Шкіряний чохол ручки 
ручного гальма Накладка переднього бампераПластикове покриття кузоваНакладки дверних порогів,                  

килимки гумові 

Молдинги дверей (к-кт)Кришка вантажної платформи Кріплення для перевезення 
велосипеда на даху

Жорсткий дах (кунг) для Hilux, варіант 
для відпочинку, колір сріблястий металік

17-дюймові легкосплавні колісні диски 17-дюймові легкосплавні колісні диски 17-дюймові легкосплавні колісні диски 18-дюймові легкосплавні колісні диски



КОМПЛЕКТАЦІЯ Business Comfort Premium Legend
Передні сидіння:

підігрів сидінь •• •• •• ••

стандартні сидіння •• — — —
комфортні сидіння з регулюванням сидіння водія за висотою — •• •• ••

електрорегулювання положення сидіння водія — — •• ••

центральний підлокітник з речовим відсіком •• •• •• ••

кишені в спинках передніх сидінь — •• •• ••

гачки для пакетів у спинках передніх сидінь — •• •• ••

2-й ряд сидінь:
центральний підлокітник з тримачами для чашок — •• •• ••

відкидна подушка сидіння суцільна •• — — —
відкидна подушка сидіння в пропорції 60:40 — •• •• ••

Система вентиляції та кондиціонування:
Кондиціонер •• — — —
Клімат-контроль — •• •• ••

Інформаційні пристрої:
Багатофункціональний кольоровий дисплей 4,2" на панелі приладів •• •• •• ••

Мультимедійне обладнання:
Радіопідготовка та 4 динаміки •• — — —
Аудіосистема Toyota Touch 2 (радіоприймач FM/AM/DAB, підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG/
MP3/  WMA-файлів) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 8.0"                   
та 6 динаміків

— •• •• ••

Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto — •• •• ••

Підключення:
cистема безпровідного зв'язку за протоколом Bluetooth — •• •• ••

порт для підключення USB-пристроїв або iPod / iPhone — •• •• ••

Розетка 12В у нижній частині центральної консолі •• •• •• ••

Розетка 220В у речовому відсіку переднього центрального підлокітника — •• •• ••

Інтелектуальні системи безпеки:
Засоби активної безпеки:
Антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та 
електронною системою розподілу гальмівного зусилля – ABS + BA + EBD
Система стабілізації автомобіля – VSC •• •• •• ••

Система стабілізації автомобіля з причепом – TSC •• •• •• ••

Активна протибуксувальна система – A-TRC •• •• •• ••

Системи для руху бездоріжжям:
Система допомоги під час старту вгору – НАС •• •• •• ••

Cистема допомоги під час руху згори – DАС — — •• ••

Функція імітації блокування заднього міжколісного диференціалу – "Auto LSD" — — •• ••

Система примусового блокування заднього міжколісного диференціала •• •• •• ••

Пакет систем активної безпеки Toyota Safety Sense

ACC – круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду — — —
RSA – система розпізнавання та інформування про дорожні знаки — — —
LDA – cистема сповіщення про з'їзд зі смуги руху — — —
Система контролю та інформування про втомлення водія — — —
Засоби пасивної безпеки:
Подушки безпеки:

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

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

захисні шторки для всіх рядів сидінь •• •• •• ••

подушка безпеки для колін водія •• •• •• ••

вимикач подушки безпеки переднього пасажира •• •• •• ••

Паси безпеки:
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) •• •• •• ••

візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені •• •• •• ••

Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду •• •• •• ••

Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини •• •• •• ••

Протиугінні засоби:
Іммобілайзер •• •• •• ••

Центральний замок з дистанційним управлінням •• •• •• ••

Код двигуна 2GD-FTV 1GD-FTV
Робочий об'єм (см3) 2 393 2 755

Діаметр циліндра х хід поршня (мм) 92,0 x 90,0 92,0 × 103,6
Ступінь стиснення 15,6 : 1 15,6 : 1

Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) 110 (150) / 3 400 150 (204) / 3 000 - 3 400
Максимальний крутний момент (Н•м при об./хв.) 400 / 1 600 - 2 000 500 / 1 600 - 2 800

Стандарт токсичності вихлопу EURO 6 EURO 6
Трансмісія

Тип 6-ст. механічна 6-ст. автоматична 6-ст. автоматична

Динамічні показники
Максимальна швидкість (км/год.) 170 170 175
Прискорення 0-100 км/год. (сек.) 13,3 12,8 10,8

Витрата пального* 
Тип пального дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище

Міський цикл (л/100 км) 8,8 9,5 9,6
Заміський цикл (л/100 км) 6,6 7,0 7,0

Комбінований цикл (л/100 км) 7,4 7,9 8,0
Місткість паливного бака (л) 80 80 80

Викиди СО2
Міський цикл (г/км) 232 250 251

Заміський цикл (г/км) 175 184 185
Комбінований цикл (г/км) 196 208 209

Кермове управління
Тип підсилювача гідропідсилювач

Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) 6,4
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) 6,7

Гальмівна система
Передні гальма вентильовані диски

Задні гальма барабанні
Тип стоянкового гальма ручного типу

Підвіска
незалежна, на подвійних поперечних важелях, пружинна, з телескопічними амортизаторами                                                              

та стабілізатором поперечної стійкості
Задня залежна, жорсткий міст з листовими ресорами та з телескопічними амортизаторами

Позашляхові  характеристики та кліренс
Конструкція кузова рамна

Кут в'їзду (град.) 29
Кут з'їзду (град.) 26

Кут рампи (град.) 25
Максимальна глибина броду (мм) 700

Кліренс між осями, мінімальний (мм) 310
Кліренс у найнижчій точці передньої підвіски, мінімальний (мм) 239

Кліренс у найнижчій точці задньої підвіски, мінімальний (мм) 227
Маса

Споряджена маса (кг) 2 170 2 175 2 200
Максимальна допустима маса (кг) 2 910

Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) 750
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) 3 500

Розміри вантажного відділення
Довжина (мм) 1 569
Ширина (мм) 1 645

Ширина між арками (мм) 1 109
Глибина (мм) 481

Габаритні розміри

Тип дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC

КОМПЛЕКТАЦІЯ Business Comfort Premium Legend
2.4 D-4D, 6 M/T •• •• — —
2.4 D-4D, 6 A/T — •• — —
2.8 D-4D, 6 A/T — — •• ••

Екстерʼєр:
Хромоване обрамлення решітки радіатора — •• •• —
Ексклюзивний дизайн решітки радіатора та переднього бампера — — — ••

Декоративні накладки колісних арок та ручки борту кузова — — — ••

Задній бампер темно-сірого кольору •• — — ••

Задній бампер хромований — •• •• —
Хромований молдинг віконної лінії — — •• —
Корпуси дзеркал заднього виду, ручки дверей та борту кузова чорні нефарбовані •• — — —
Корпуси дзеркал заднього виду, ручки дверей та борту кузова хромовані — •• •• —
Корпуси дзеркал заднього виду, ручки дверей та борту кузова темно-сірого кольору — — — ••

Бокові підніжки — — •• ••

Колісні диски:
сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 265/65 R17 •• — — —

легкосплавні (темно-сірі), шини 265/65 R17 — •• — —
легкосплавні (чорні з механічною обробкою), шини 265/60 R18 — — •• —

легкосплавні (чорні глянцеві), шини 265/60 R18 — — — ••

Повнорозмірне сталеве запасне колесо •• •• — —
Повнорозмірне легкосплавне запасне колесо — — •• ••

Освітлення та обзорність:
Фари:
Галогенові фари з денними ходовими вогнями •• •• — —
Cвітлодіодні фари головного світла з світлодіодними денними ходовими вогнями — — •• ••

Механічний коректор кута нахилу фар головного світла •• •• — —
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла — — •• ••

Високонапірні висувні омивачі фар •• •• •• —
Світлодіодні передні протитуманні фари — •• •• ••

Задній світлодіодний протитуманний ліхтар — — •• ••

Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали — — •• ••

Сенсор освітлення •• •• •• ••

Фари головного світла з функцією супровідного освітлення – «Follow me home» •• •• •• ••

Стекла:
Акустичне лобове скло з тонованою смугою зеленого кольору •• •• •• ••

Тонування заднього скла кабіни та стекол задніх дверей — — •• ••

Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється •• •• •• ••

Обігрів лобового скла в зоні cпокою щіток склоочисників з автотаймером — •• •• ••

Електросклопідйомники передніх та задніх вікон (водія травмобезпечний, з автоматичною функцією) •• •• — —
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) — — •• ••

Зовнішні дзеркала заднього виду:
електропривід регулювання та обігрів з автотаймером •• •• •• ••

електропривід складання — •• •• ••

Інтер'єр:
Оздоблення салону:
Кермо та селектор КПП оздоблені шкірою — •• •• ••

Оздоблення сидінь тканиною •• — — —
Оздоблення сидінь тканиною з додатковою прострочкою — •• — —
Оздоблення сидінь шкірою* — — •• —
Оздоблення сидінь шкірою з перфорацією* — — — ••

Оздоблення підлокітників дверних карт та центрального підлокітника тканиною •• •• — —
Оздоблення підлокітників дверних карт та центрального підлокітника синтетичною шкірою — — •• ••

Фонова світлодіодна ілюмінація карт дверей — — — ••

Стеля чорного кольору — — — ••

Оздоблення панелі приладів сріблястою декоративною вставкою •• •• — —
Оздоблення панелі приладів сріблястою та хромованою декоративними вставками — — •• —
Оздоблення панелі приладів сірою та темною хромованою декоративними вставками — — — ••

Комфорт:
Підсилювач керма із зусиллям, що змінюється в залежності від швидкості та умов керування •• •• •• ••

Кнопка запуску двигуна «Start» — — •• ••

Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна – Smart Entry and Start — — •• ••

Круїз-контроль — — •• ••

Датчики паркування передні та задні (6шт.) — — •• ••

Система допомоги під час паркування з камерою заднього виду з статичними графічними підказками — •• •• ••

Сонцезахисні козирки з дзеркалом для переднього пасажира •• •• •• ••

Відділення для речей у верхній частині панелі приладів з охолодженням •• •• •• ••

Відділення для інструментів в підлозі під сидіннями 2-го ряду •• •• •• ••

Відділення для окулярів •• •• •• ••

Мультифункціональне кермо:
підігрів — •• •• ••

регулювання за висотою та глибиною •• •• •• ••

••

—

••

—

••

PCS – cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення    
з функцією автоматичного гальмування

Модель 2.4 D-4D   2.8 D-4D
Трансмісія 6 М/Т 6 А/Т 6 A/Т
Двигун

—

••

Передня

Умовні позначення: 

« •• » — стандартне обладнання 

«o» — пакетне опціональне обладнання  
                                     «—» — обладнання відсутнє в комплектації 
 

                                                                                                                                                      
                        

Тип привода повний привід з можливістю відключення переднього мосту 
та підключення пониженої передачі

—

1 
81

5 
м

м

1 540 мм 1 255 мм 3 085 мм 1 550 мм985 мм

1 855 / 1900¹ мм 5 325 мм 1855 / 1900¹ мм

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
*Зазначені показники витрати пального визначені у відповідності до методики вимірювання 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). Окрім цього на витрату пального впливють додаткове обладнання та пристрої, розширений набір опцій, шини та інше що може змінити важливі пара-
метри автомобіля, такі як вага, опір руху та аеродинаміка.

Умовні позначення: 

« •• » — стандартне обладнання  
                                     «—» — обладнання відсутнє в комплектації 
 

                                                                                                                                                      
                        

1- для комплектації Legend

Примітки:

* — комбінація з натуральної та синтетичної шкіри  

                                                                                                                                                      
                        

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


