
יש מכוניות שמספיק להסתכל עליהן במבט 
אחד ולהבין שזו האחת.

טויוטה היא בדיוק אחת כזאת. מותג הרכב המוביל בישראל עם דגמים נחשקים 

שנחטפים מסביב לגלובוס.

מהנדסי החברה עבדו קשה כדי ליצור רכבי פנאי ספורט ושטח עם מפרט 

גבוה וחדשני אשר יוצרת סביבת נהג בטוחה ונוחה ומאפשרת לו חווית נהיגה 

ברמה אחרת.

מנוע טויוטה הוא מנוע חזק ואמין. תכנון של שנים מאפשרים לו ביצועים יוצאי 

דופן עם ניווט קל ונח לכל יעד שתבחרו, בין אם אתם הורים למשפחה, או סתם 

נהגים שמחפשים רכב שיאפשר לכם נהיגה בטוחה ועיצוב מלוטש וחדשני.

מערכות המולטימדיה מתקדמות במיוחד ומגיעות עם מסכי טאצ' המאפשרים 

שליטה מלאה על איכות הסאונד ועל שליטה במערכות שונות של הרכב.

גם בתחום הבטיחות עבדו המהנדסים ימים כלילות ודגמי טויוטה מצויידים 

בכמה מן המערכות החדישות ביותר )תלוי מפרט כמובן( כמו: בלימה עצמאית, 

בקרת שיוט אדפטיבית, סיוע בנהיגה בתנאי שטח קשים ועוד.

אתם מוזמנים לעלות על הכביש וליהנות מתנאי הדרך החדשים של טויוטה.

TOYOTA COROLLA ACTIVE

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התרס״ט 2009

זיהום
מרבי

זיהום
מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

דגם
 נתוני צריכת דלק בליטרים

ל-100 ק״מ
דרגת זיהום 

אוויר

ACTIVE/COMFORT/FLAME3.52בינעירוני3.1עירוני

FLAME PLUS/EXECUTIVE3.82בינעירוני3.6עירוני

ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

היברידימנוע

FXE-2ZR דגם

סוג מנוע
 Dual VVT-i, טורי,

4 צילינדרים

1798נפח )סמ"ק(

122/5,200הספק מרבי משולב )סל"ד/כ"ס(

מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(
14.5/3,600 

למנוע בנזין בלבד

71הספק מרבי מנוע חשמלי )כ"ס(

16.6מומנט מרבי מנוע חשמלי )קג"מ(

88.3x80.5קדח X מהלך )מ"מ(

13.0:1יחס דחיסה

קדמיתסוג הנעה

הצתה
אלקטרונית, מבוקרת 

מחשב

תיבת הילוכים

2.834יחס העברה סופי

ביצועים

11תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

180מהירות מרבית )קמ"ש(

5.2רדיוס סיבוב מזערי )מ'(

מידות ומשקלים

1,531מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(

1.544מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

4מספר נוסעים )למעט הנהג(

450/750כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק"ג(

130מרווח גחון )מ"מ( 

471נפח תא מטען )ליטר(

1,435 מ״מגובה

1,780 מ״מרוחב

4,630 מ״מאורך

2,700 מ״מרוחק סרנים

ACTIVEצמיגים
FLAME 

+COMFORT
 FLAME

PLUS
EXECUTIVE

195/65R15205/55R16225/45R17225/45R17מידות

מערכת דלק

43קיבולת מיכל דלק )ל׳(

95סוג דלק )בנזין(

היגוי

סבבת ומוט משונןמערכת הגה

חשמליתהגברת כוח להגה

מתלים

מקפרסוןקדמיים

עצמות עצה כפולהאחוריים

בלמים

דיסק מאווררקדמיים

דיסקאחוריים

מערכת חשמל

12Vמתח

45מצבר )אמפר X שעה(

בטיחות

•7 כריות אוויר

מערכת קדם התנגשות הכוללת בלימת חירום, זיהוי

הולכי רגל ורכב דו גלגלי
•

•מערכת סטייה מנתיב

•בקרת שיוט אדפטיבית דינמית כולל מגביל מהירות

•מערכת אור גבוה אוטומטי

•התראה במקרה של עייפות הנהג

ACTIVECOMFORTFLAMEאבזור
 FLAME

PLUS
EXECUTIVE

"17"17"16"16"15חישוקי סגסוגת קלה

LED תאורת יום קדמית•••••

LED פנסי ערפל קדמיים••••

LED תאורה אחורית הלוגן משולב•••••

LED פנסי איתות•••

•••••פנסי ערפל אחוריים

מראות צד חשמליות בצבע הרכב, 

מתקפלות חשמלית
•••אופציונליאופציונלי

מערכת מולטימדיה מקורית 

TOYOTA TOUCH 2, 6 רמקולים
••••

•••אופציונליאופציונלימשטח טעינה אלחוטי לטלפון נייד

צג נתונים צבעוני, משולב בלוח 

המחוונים
4.2"7"7"7"7"

שליטה מההגה על מערכת השמע, 

דיבורית BLUETOOTH וצג נסיעה
•••••

KEYLESS מערכת התנעה חכמה•••••

ENTRY SMART כניסה חכמה•••

מיזוג אוויר דו אזורי עם בקרת 

אקלים דיגיטלית ומפזר אדים
•••••

פתחי מיזוג אחוריים ליושבים 

במושב האחורי
•••••

 כיבוי תאורה מושהה -

Follow me home
•••••

הגה כוח טלסקופי מתכוונן לגובה 

ולעומק, מצופה עור
••••ללא עור

•••••בלם יד חשמלי

•••••מושב נהג מתכוונן לגובה

4 חלונות חשמל עם אפשרות 

לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת
•••••

•••••חיישני תאורה אוטומטית

••••חיישני גשם )מגבים אוטומטיים(

)SUNROOF( חלון גג חשמלי••

חלונות אחוריים עם שמשות 

מוכהות לפרטיות מרבית
•••

•••מראה מתכהה אוטומטית

•ריפוד עור משולב

תאורת אווירה כחולה בדלתות 

ובמחזיקי כוסות
•

כוונון חשמלי למשענת גב תחתון 

במושב הנהג
•

מקרן נתוני נסיעה על גבי השמשה 

הקדמית
•

••חיישנים קדמיים ואחוריים מקוריים

אופציונלימערכת זיהוי רכבים בשטח מת

אופציונלימערכת זיהוי רכבים חוצים מאחור

LED פנסי חזית•

••••אופציונלימצלמת רוורס

עיצוב פורץ דרך

חוויית נהיגה

מנגנוני חסכון בדלק

סטנדרט אבזור גבוה

תיאור דגםקוד דגם
רמת האבזור 

הבטיחותי

132TOYOTA ACTIVE7

148 , 193TOYOTA COMFORT7

116TOYOTA FLAME7

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי

* נתוני צריכת הדלק הינם נתוני NEDC CORRELATED שנתקבלו מהיצרן, 

.)EC 2017/1151( WLTP לפי רגולציית

1 2 3 4 5 6 7 8 9

תיאור דגםקוד דגם
רמת האבזור 

הבטיחותי

119TOYOTA FLAME PLUS7

138TOYOTA EXECUTIVE8


