
Toyota Hilux
No1 στην  Ελλάδα, Νο1 στον κόσμο.



Πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Γι’ αυτό 
ακριβώς και εμείς στην Toyota αναζητούμε συνεχώς 
καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν κάνουμε. Και αυτό 
δεν είναι μόνο ένα σύνθημα που μπορεί να ξεχαστεί. Είναι 
ο τρόπος που λειτουργεί η Τoyota και συμπυκνώνεται σε 
μια ιδιαίτερη λέξη: “kaizen”. Για εμάς “kaizen” σημαίνει 
«συνεχής βελτίωση» και αποτελεί τη βασική αρχή που 
μας οδηγεί στην επιδίωξη της απόλυτης ποιότητας.

Η απόλυτη δέσμευση της Τoyota για ποιότητα, αποφέρει 
πραγματικά οφέλη – οφέλη που βελτιώνουν την 
ποιότητα της δικής σας ζωής. Άλλωστε, αυτό το μήνυμα 
μας στέλνετε φέρνοντας την Toyota στις πρώτες θέσεις, 
σε όλες τις ανεξάρτητες έρευνες ικανοποίησης πελατών. 
Πάνω από όλα, όμως, θεωρούμε προσωπική δέσμευση 
να σας προσφέρουμε την απόλυτη εμπειρία ποιότητας 
Τoyota, από την πρώτη ημέρα που αγοράζετε το 
αυτοκίνητό σας μέχρι τη στιγμή που αποφασίζετε τελικά 
να το πουλήσετε.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που κάθεστε στη θέση του 
οδηγού ενός αυτοκινήτου Toyota και βάζετε μπροστά τη 
μηχανή, νιώθετε ένα συναίσθημα απόλυτης 
εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη που προέρχεται από τη 
γνώση ότι το αυτοκίνητο που οδηγείτε είναι σχεδιασμένο 
και κατασκευασμένο με τα υψηλότερα πρότυπα 
ποιότητας και αξιοπιστίας.

Για την Toyota, η ποιότητα δεν είναι απλά μία υπόσχεση, 
είναι τρόπος ζωής. 

 “�Από�εδώ�και�στο�εξής,�θέλω�όλοι�
σας�να�ενώσετε�τις�δυνάμεις�
σας�και�να�βρείτε�τρόπους�να�
κατασκευάσετε�πραγματικά�υψηλής�
ποιότητας�αυτοκίνητα.”

Kiichiro Toyoda, Iδρυτής
Toyota�Motor�Corporation,�Mάιος�
1939

Για την Toyota, η ποιότητα 
δεν είναι απλά μία υπόσχεση.
Eίναι τρόπος ζωής
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Toyota Hilux. Ασταμάτητο.

�

Θρυλικό
Η κορυφαία ποιότητα 
κατασκευής και η 
αξεπέραστη αντοχή του 
Hilux το έχουν καθιερώσει 
ως τον απόλυτο ηγέτη, 
στην Ελλάδα και όλο τον 
κόσμο.

Το πιο ολοκληρωμένο
Με την πλέον ευρεία 
γκάμα κινητήρων, 
κιβωτίων, επιδόσεων 
και εξοπλισμού, το Hilux 
προσφέρει την κατάλληλη 
επιλογή, όποιες κι αν 
είναι οι ανάγκες σας. 

Το πιο ανθεκτικό

Απαράμιλλη δύναμη 
και ανθεκτικότητα 
αμαξώματος. 
Κατασκευάστηκε να 
αντέχει και να αποδίδει 
και στις πιο αντίξοες 
συνθήκες.

Το πιο δημοφιλές
Πάνω από 13 εκατομμύρια 
Toyota Hilux έχουν χαράξει 
νέους δρόμους σε όλο τον 
κόσμο από το 1968.

To οικονομικότερο
Με εξελιγμένους 
κινητήρες προδιαγραφών 
Euro 5, τo Ηilux προσφέρει              
συνδυασμό κορυφαίων 
επιδόσεων και οικονομίας,                                             
με τη χαμηλότερη 
κατανάλωση σε κάθε 
κατηγορία.

Το πιο αξιόπιστο
Η ανυπέρβλητη 
στάνταρ εγγύηση                                         
180.000 χλμ. της Toyota, 
αποτελεί την πλέον 
αδιάψευστη απόδειξη          
της αξεπέραστης αντοχής     
του Hilux. 

Το πιο δοκιμασμένο
Οι τροχοί του Hilux έχουν 
πατήσει τα πιο αφιλόξενα 
εδάφη στον κόσμο. Από 
την έρημο της Σαχάρα, 
έως τον Βόρειο Πόλο και τα 
ηφαίστεια της Ισλανδίας, 
το Hilux έχει φέρει                        
εις πέρας με επιτυχία τις 
πιο δύσκολες αποστολές.

Εντυπωσιακότερο από ποτέ
Με ανανεωμένη σχεδίαση 
στο εξωτερικό και το 
εσωτερικό, εμπνευσμένη 
από το σύνολο των 
τετρακίνητων θρύλων της 
Toyota, το Hilux είναι πιο 
εντυπωσιακό από ποτέ.
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Ασταμάτητο από το 1968

Η ιστορία ξεκίνησε το 1968. Από τότε, πάνω από 13 εκατομμύρια 
οχήματα από τις 7 γενιές του Toyota Hilux, έχουν χαράξει νέους 
δρόμους σε όλο τον κόσμο. Από την Ανταρκτική μέχρι τη Σαχάρα, 
σε κάθε είδους πρόκληση, το ασταμάτητο Hilux έχει κερδίσει την 
εμπιστοσύνη και το θαυμασμό για τις αξεπέραστες ικανότητές του.
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Το Toyota Hilux έχει δοκιμαστεί στις 
σκληρότερες συνθήκες οδήγησης σε όλο τον 
κόσμο, για περισσότερο από 40 χρόνια. 
Πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ιαπωνία το 1967 
και σύντομα έγινε παγκοσμίως γνωστό για 
την αξιοπιστία του και τις αξεπέραστες 
ικανότητές του.

Κάθε μέρα, οι κάτοχοι Hilux σε όλο τον κόσμο 
χρησιμοποιούν τα οχήματά τους στις πιο 
ακραίες συνθήκες: από τα παγωμένα εδάφη 
της Αλάσκας, στους αμμόλοφους της Σαχάρας 
και στα βραχώδη τοπία της αυστραλιανής 
υπαίθρου. Εκείνοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι 
ότι μπορούν να βασιστούν στο Hilux για να 
ανέβουν οποιαδήποτε ανηφόρα, να περάσουν 
ποτάμια και να μην κολλήσουν ποτέ στη λάσπη. 

Άλλωστε, γι’ αυτό το λόγο έχουν πωληθεί 
περισσότερα από 13.000.000 Hilux παγκοσμίως, 
καταξιώνοντάς το συνεχώς τα τελευταία χρόνια 
ως το Νο1 σε πωλήσεις όχημα στην Ελλάδα, 
στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Με το Hilux, η δέσμευση της Toyota για υψηλή 
ποιότητα και ανθεκτικότητα φθάνει στην 
αποκορύφωσή της, σε ένα αυτοκίνητο που 
εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι κάθε 
μέρα, σε οποιοδήποτε έδαφος, σε 
οποιεσδήποτε συνθήκες.

Για να αποδείξουμε την αξία του, δε σταθήκαμε 
μόνο στο καλό όνομα και στην παγκόσμια φήμη 
δύναμης και αντοχής του Hilux. Γι’ αυτό και στα 
πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης του 
μοντέλου, το δοκιμάσαμε στις πιο ακραίες συνθήκες.

Αρχικά, για να προκαλέσουμε τις δυνατότητές του, το 
υποβάλλαμε σε μια δοκιμασία αντοχής στη νότιο 
Αφρική, που περιλάμβανε μεταξύ άλλων μια διαδρομή 
σε υψόμετρο 2.800 μέτρων. 

Όμως, αυτό δεν ήταν αρκετό. Για να δοκιμάσουμε 
πραγματικά τη μηχανή του, το οδηγήσαμε στο Περού 
σε περιβάλλον μειωμένου οξυγόνου, σε μία διαδρομή 
στις Άνδεις σε υψόμετρο 4.800 μέτρων, όπου τα 
επίπεδα του οξυγόνου είναι 50% χαμηλότερα από 
αυτά του επιπέδου της θάλασσας. Σε τέτοια επίπεδα 
οξυγόνου, οι περισσότεροι κινητήρες αγκομαχούν 
λόγω της ελλειπούς εισαγωγής αέρα.

Και πάλι, τίποτα δε στάθηκε ικανό να σταματήσει το 
Hilux. 

Οι δοκιμασίες όμως δε σταμάτησαν. Έτσι, το 
οδηγήσαμε σε μια διαδρομή εκτός δρόμου 150 
ωρών, με υψηλές ταχύτητες, σε ένα από τα πιο 
αφιλόξενα εδάφη στον κόσμο: στην αυστραλιανή 
ύπαιθρο. Άλλη μια φορά, το Hilux μάς έβγαλε 
ασπροπρόσωπους.
 
Τελικά, αποφασίσαμε να το δοκιμάσουμε σε πραγματικές 
συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, στο Ντουμπάι, σε 
μια ατελείωτη διαδρομή με θερμοκρασίες 47ο, αλλά το 
Hilux ανταπεξήλθε χωρίς κανένα πρόβλημα, το ίδιο 
και το A/C που κράτησε την καμπίνα δροσερή και άνετη. 

Το Hilux, όμως, δε δοκιμάστηκε μόνο σε ακραίες 
συνθήκες, στις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Για να 
βεβαιωθούμε ότι θα ανταποκριθεί το ίδιο καλά και 
στις δικές σας απαιτήσεις, το δοκιμάσαμε και στην 
Ευρώπη. Τα αποτελέσματα ήταν το ίδιο εξαιρετικά. 

Όταν λέμε ασταμάτητο, το εννοούμε.

Οι δοκιμασίες της 7ης γενιάς
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Ασταμάτητο από το 1968
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Το Hilux επιτυγχάνει το ακατόρθωτο ως το 
πρώτο μηχανοκίνητο όχημα που φτάνει μέχρι 
τον Βόρειο Πόλο, σε μια συνεργασία της 
εκπομπής Top Gear του BBC και της Arctic 
Trucks. Σε μια εξαντλητική, περιπετειώδη 
διαδρομή που ξεπέρασε τα 1.000 χλμ., το 
ασταμάτητο Hilux έφτασε εκεί όπου μέχρι τότε 
πήγαιναν μόνο... έλκηθρα! 

Η επιλογή του Hilux για αυτήν τη δοκιμασία δεν 
ήταν τυχαία. Η αξεπέραστη φήμη που έχει 
χτίσει η απίστευτη αντοχή του Hilux στα θρυλικά 
τεστ του Top Gear, το καθιστούσε το μοναδικό 
όχημα που θα μπορούσε να φτάσει στην άκρη 
του κόσμου! 

Το ηφαίστειο Eyjafjallajökull σκεπάζει την 
Ευρώπη με στάχτες. Η ανάγκη για την 
πραγματοποίηση παράτολμων μετρήσεων από 
Ισλανδούς μετεωρολόγους (Icelandic Weather 
Bureau) απαιτούσε ένα όχημα που θα μπορούσε 
να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Το Hilux 
Tornado, με ειδικά διασκευασμένους τροχούς, 
στάθηκε η αξιόπιστη επιλογή τους για να 
βρεθούν εκεί που κανείς άλλος δεν τολμούσε. 

To Hilux ανταποκρίθηκε ξανά στην πρόκληση, 
λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν 
χρησιμοποιήθηκε για άλλη μια ριψοκίνδυνη 
αποστολή πάνω στην καυτή λάβα. Το Hilux με 
την απαράμιλλη ποιότητα κατασκευής και τις 
προηγμένες τεχνολογίες, πέτυχε και πάλι το 
αδύνατο. Όταν θες να κατακτήσεις τον κόσμο, το 
Hilux είναι η επιλογή σου!

Βόρειος Πόλος, 2007 Ισλανδία, 2010

Ασταμάτητο στην άκρη του κόσμου.
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Απολαύστε το Hilux εν δράσει 
Εστιάστε το smartphone ή την 
webcam σας στον παραπάνω 
κωδικό QR και μάθετε πώς το 
Hilux ανταπεξέρχεται στις πιο 
σκληρές συνθήκες.

Δοκιμασμένο στις πιο ακραίες συνθήκες και βασισμένο στη μακροχρόνια 
αφοσίωση της Toyota στην ποιότητα, το Hilux διατηρεί τις εκπληκτικές 
ικανότητές του εκτός δρόμου. 

Η κορυφαία δύναμη του Hilux κρύβεται στo εξαιρετικά στιβαρό πλαίσιο 
τύπου σκάλας και την πλατφόρμα υψηλής απόδοσης Toyota Outstanding 
Performance (TOP). Κοινή στις δικίνητες και τις τετρακίνητες εκδόσεις, 
η ενισχυμένη πλατφόρμα ΤΟΡ είναι ιδιαίτερα άκαμπτη και εκπληκτικά 
ανθεκτική. Αποτελεί τη βάση της θρυλικής αξιοπιστίας και αντοχής του Hilux, 
που ενισχύονται ακόμη περισσότερο από τα αντιδιαβρωτικά πάνελ και την 
υψηλή αντοχή του αμαξώματος στην οξείδωση. 

Η ιδανική απόσταση από το έδαφος και οι ισχυρές αναρτήσεις 
διευκολύνουν το πέρασμα από κοίτες ποταμών, αμμόλοφους και ρυάκια. Σε 
συνθήκες ολισθηρού οδοστρώματος,  το Κλείδωμα Πίσω Διαφορικού του 
Hilux κατανέμει τη ροπή μεταξύ των πίσω τροχών ανάλογα με τις ανάγκες, 
βελτιώνοντας την ευστάθεια του οχήματος.

Όταν οι συνθήκες μεταβάλλονται, το Διαφορικό Αυτόματης Αποσύνδεσης 
ADD (Automatic Disconnecting Diff erential) επιτρέπει την αυτόματη,            
εν κινήσει αλλαγή μεταξύ τετρακίνησης (4WD) και κίνησης στους δύο 
τροχούς (2WD), για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιγότερο θόρυβο.

Ατρόμητο στην πρόκληση  Πίσω ανάρτηση 
Τα φύλλα σούστας στην πίσω ανάρτηση, σας 

επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το μέγιστο 

ωφέλιμο φορτίο και σας χαρίζουν εξαιρετικό 

κράτημα στους δύσκολους δρόμους.

 Πλαίσιο TOP 
(Τoyota Outstanding Performance)
 Το Υψηλής Απόδοσης πλαίσιο 

της Toyota είναι ειδικά σχεδιασμένο 

ώστε να απαιτεί λιγότερα σημεία συγκόλλησης.

 Ανάρτηση εμπρός με διπλά ψαλίδια 
και ελικοειδή ελατήρια 

Η πρωτοποριακή εμπρός ανάρτηση με διπλά 

ψαλίδια της Toyota, προσφέρει πολύ ομαλή 

οδήγηση και άψογη απορρόφηση κραδασμών.  

48°

212 mm
(222 mm με ζάντες 17”)

25°30° 22°

Θωράκιση από το ψύχος
Ενισχυμένη αξιοπιστία σε 

όλες τις εκδόσεις Hilux, με 

στάνταρ σύστημα μπαταρίας 

ενισχυμένων CCA, 

ισχυρότερο σύστημα μίζας - 

εναλλάκτη, καθώς και 

πρόσθετη αντιδιαβρωτική 

και αντισκωριακή προστασία.

COLD 
AREA PACK ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΔΗΣΗ

LSPV
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

1.080km

Έως

ΑΥΤΟΜΑΤΑ & 
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ



Βλέπετε την εικόνα από την 
κάμερα οπισθοπορίας για 
μεγαλύτερη ασφάλεια όταν 
κάνετε όπισθεν

Κάνετε hands-free κλήσεις 
μέσω κινητού τηλεφώνου και 
αναπαράγετε μουσικά αρχεία 
με τη λειτουργία Bluetooth® ◊   

Ελέγχετε το Radio/CD και τα 
φορητά σας music players, 
με δυνατότητα πλήρους  
ενσωμάτωσης iPod/iPhone

Σύστημα πολυμέσων               
Toyota Touch 2                                
Το Toyota Touch 2  είναι 
ένα διαδραστικό σύστημα 
πολυμέσων με έγχρωμη 
οθόνη αφής 6.1” που σας 
επιτρέπει να: 

◊  Απαιτεί τηλέφωνο συμβατό με Bluetooth®.
Μπορείτε να ελέγξετε τη συμβατότητα της δικής 
σας συσκευής στο www.toyota-tech.eu/Bluetooth/search.aspx 

1 2 4

3

1

3
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Με το Toyota Touch n’ Go, 
αποκτάτε πρόσβαση σε 
ένα προηγμένο σύστημα 
πλοήγησης με ελληνική 
γλώσσα .                                                                            
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Άνεση και πρακτικότητα

Το ανανεωμένο εσωτερικό του Hilux χαρακτηρίζεται από ποιότητα και 
ανθεκτικότητα.  Η μοντέρνα, σκούρα ταπετσαρία του αποπνέει μία 
ευχάριστη αίσθηση αρμονίας. Η διάταξη του εσωτερικού της καμπίνας 
είναι ένα μίγμα λειτουργικότητας και αισθητικής. 

Ανακαλύψτε την ευφυΐα του Hilux. Οι αισθητήρες φωτεινότητας 
ενεργοποιούν τα φώτα αυτόματα. Το προηγμένο σύστημα Toyota Touch 2
με την οθόνη αφής 6.1'' με δυνατότητες πολυμέσων, προβάλλει τις 
πληροφορίες του αυτοκινήτου, συνδέεται με την κάμερα οπισθοπορίας 
για μεγαλύτερη ασφάλεια και αναβαθμίζεται προαιρετικά με σύστημα 
πλοήγησης με ελληνική γλώσσα. 



Πλήρης γκάμα κινητήρων 

Επιλέξτε ανάμεσα σε δύο εξαιρετικά δυνατούς και αποδοτικούς κινητήρες D-4D 
turbodiesel. Ο κινητήρας των 2.5 λίτρων διατίθεται με επιλογή 2WD ή 4WD.          
Ο κινητήρας των 3.0 λίτρων συνδυάζεται αποκλειστικά με 4WD και με επιλογή 
ανάμεσα σε 5-τάχυτο μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο. 

Και οι δύο κινητήρες προσφέρουν εξαιρετική ροπή από χαμηλές στροφές και για 
αξιοσημείωτα ευρύ φάσμα στροφών και πλούσια ισχύ στις υψηλές στροφές, ενώ 
εφοδιάζονται  με φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων πετρελαίου (DPF) που 
ελαχιστοποιεί τους ρύπους (από 193γρ. CΟ2/χλμ).

2.5 diesel D-4D
5 M/T 2WD 5 M/T 4WD

Ισχύς
144 DIN hp 144 DIN hp

3.0 diesel D-4D◊

5  M/T 4WD 5 Α/T 4WD

Κατανάλωση καυσίμου§

7.3 λίτρα  7.3 λίτρα 
/ 100 χλμ. / 100 χλμ.

171 DIN hp 171 DIN hp

7.7 λίτρα 8.6 λίτρα
/ 100 χλμ. / 100 χλμ.

Αυτονομία με ένα γέμισμα
1.096 χλμ. 1.096 χλμ. 1.039 χλμ. 930 χλμ.

M/T = Μηχανικό Κιβώτιο A/T = Αυτόματο κιβώτιο  
§ Μικτός κύκλος. ◊ Double Cab μόνο.

Μέγιστη ροπή
343/ 343/ 
1600–2800 1600–2800
Nμ/σ.α.λ. Nμ/σ.α.λ.

343/ 
1400–3400 
Nμ/σ.α.λ.

360/ 
1400–3200 
Nμ/σ.α.λ.

5-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο
Με�το�5-τάχυτο�μηχανικό�κιβώτιο�

έχετε�τον�απόλυτο�έλεγχο,�που�σας�

επιτρέπει�να�εκμεταλλευτείτε�στο�

μέγιστο�τις�ζηλευτές�επιδόσεις�του�

Hilux.

5-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο
Το�5-τάχυτο�αυτόματο�κιβώτιο�

προσαρμόζεται�στις�οδηγικές�σας�

ανάγκες�και�έτσι�το�Hilux�σας�είναι�

πάντα�στη�σωστή�ταχύτητα.

Εκπομπές CO2§

193 γρ/χλμ. 194 γρ/χλμ. 203 γρ/χλμ. 227 γρ/χλμ.

Οι εξελιγμένοι κινητήρες Euro 5 του Hilux ενσωματώνουν σημαντικές τεχνολογικές βελτιώσεις και προσφέρουν 
ενισχυμένες επιδόσεις 144hp-171hp ισχύος και 343Νμ-360Νμ ροπής, με μειωμένη κατανάλωση έως και 12%.

Προηγμένη τεχνολογία Diesel D-4D

Στην πράξη, οι προηγμένοι κινητήρες του Hilux με την τεχνολογία D-4D, προσφέρουν εξαιρετικές επιδόσεις ροπής 
και ισχύος, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε κάθε κατηγορία.

                                   Κατανάλωση μικτού κύκλου (λ./100χλμ.)

Double Cab 
πάνω από 

150hp

Double Cab 
κάτω από 

150hp
Extra Cab 4X4 Single Cab 4X4 Single Cab 4X2

Hilux 7.7 7.3 7.3 7.3 7.3

 Υπόλοιπα μοντέλα 7.8 - 8.5 7.6 - 9.3 8.0 - 9.3 7.4 - 9.3 7.3 - 8.5

Τύπος

Μοντέλο

3.0L 171hp 5MT 3.0L 171hp 5AT 2.5L 144hp 5MT

Χαμηλότερη
Κατανάλωση

Χαμηλότερη 
Κατανάλωση

Hilux 2.5L 4X2 Hilux 2.5L 4X4 144hp Hilux 3.0L 4X4 M/T 171hp 

Mεγαλύτερη 
Ιπποδύναμη
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Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες. 
Γι’ αυτό, το Hilux διατίθεται σε τρεις εκδόσεις αμαξώματος:
•Single Cab       
•Extra Cab      
•Double Cab     

 Ανακαλύψτε την γκάμα των συστημάτων μετάδοσης κίνησης 
2WD και 4WD, των κινητήρων D4D και των κιβωτίων 
μετάδοσης. Oι τέσσερις εκδόσεις και τα προαιρετικά πακέτα 
εξοπλισμού συμπληρώνουν άριστα τις διάφορες εκδόσεις 
αμαξώματος και σε συνδυασμό με την ευρεία γκάμα των 
διαθέσιμων αξεσουάρ, συνθέτουν μια πλήρη γκάμα επιλογών, 
όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας.

Επιλέξτε το Hilux που σας ταιριάζει καλύτερα

Γκάμα Hilux 
Για να δείτε όλη την 
γκάμα επιλογών του 
Hilux online, εστιάστε 
το smartphone ή 
την webcam σας στο 
παραπάνω γραφικό.

Extra Cab - 4 θέσεων 

Double Cab - 5 θέσεων

ΜηχανικόStandard,
Comfort,
Special Edition

2WD 
4WD

2.5 λίτρων D4D

Μηχανικό
Comfort,
Cruiser,
Tornado Cruiser, 
Tornado  Premium

4WD2.5 λίτρων D4D

3.0 λίτρων D4D

Εκδόσεις

Ύφασμα Full high
Ύφασμα Semi low

Δέρμα
Ύφασμα Full high
Ύφασμα Semi low

Επενδύσεις Μετάδοση 
κίνησης

Κιβώτιο
ταχυτήτων

Κινητήρες

1830 mm

1545 mm

ΜηχανικόStandard,
Comfort

2WD 
4WD

2.5 λίτρων D4D

2340 mm

 Ασταμάτητο... επί τρία!
 Είτε οδηγείτε σε σκληροτράχηλους χωματόδρομους, 
είτε απολαμβάνετε τη βόλτα σας στην πόλη, το νέο Toyota 
Hilux σάς προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες. 

 Δοκιμάστε τα όριά του και θα ανταποκριθεί με ενθουσιασμό. 
Οδηγήστε το στις πιο δύσκολες συνθήκες και απλώς θα θέλει... 
κι άλλο. Τίποτα δεν το φοβίζει, κανένα εμπόδιο δε στέκεται 
στο δρόμο του. Με πανίσχυρο αμάξωμα σε 3 διαφορετικούς 
τύπους (που συμπεριλαμβάνουν και το ευρύχωρο 5-θέσιο 
Double Cab), το Toyota Hilux είναι κυριολεκτικά ασταμάτητο. 
Όπως και εσείς.

Extra Cab - 4 θέσεων 

Double Cab - 5 θέσεων

Single Cab - 2 θέσεων(πάγκος)

Βινύλιο / PVC

Μηχανικό ή 
Αυτόματο

4WD

2120



2322 Hilux Single Cab

Το Hilux Single Cab είναι ιδανικό γι’ αυτούς που θέλουν ένα 
όχημα που εργάζεται τόσο σκληρά όσο και οι ίδιοι. 

Σκληρό, δυνατό, ασυμβίβαστο, ανθεκτικό – ο τέλειος συνεργάτης, 
ό,τι δουλειά και να κάνετε. Με εξαιρετικό χώρο φόρτωσης, τη 
μεγαλύτερη καρότσα της κατηγορίας (2340 mm) και εξαιρετική 
αντοχή σε κάθε φορτίο, το Hilux Single Cab σας εξασφαλίζει ότι θα 
κάνετε τη δουλειά σας εύκολα και γρήγορα. 
Όλες οι εκδόσεις διατίθενται με καθίσματα σε διάταξη πάγκου 
60:40 και ανθεκτική επένδυση βινυλίου.

Hilux Single Cab.
Το απόλυτο εργαλείο δουλειάς

2340 mm

Οι εικονιζόμενες ζάντες μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές.



2524

Hilux Extra Cab.
Ευέλικτη επιλογή

Το Hilux Extra Cab, πέρα από τις εντυπωσιακές 
δυνατότητές του ως επαγγελματικό αυτοκίνητο, 
σας δίνει απόλυτη ελευθερία κινήσεων, με 
τέσσερις θέσεις επιβατών. 

Τα πίσω αποσπώμενα καθίσματα της έκδοσης Extra 
Cab μπορούν με άνεση να φιλοξενήσουν δύο ακόμη 
επιβάτες ή επιπλέον φορτίο, ενώ η καρότσα μήκους 
1,830 χλστ., σας προσφέρει εξαιρετικά πλούσιο 
χώρο φόρτωσης.

2524 Hilux Extra Cab



2726 Hilux Double Cab

Hilux Double Cab. 
Η λύση για κάθε σας ανάγκη 

Το επιβλητικό Hilux Double Cab συνδυάζει όλα τα 
χαρακτηριστικά ενός οχήματος που προορίζεται για 
σκληρή χρήση με την οδηγική απόλαυση ενός επιβατικού 
αυτοκινήτου με ευρυχωρία, άνεση και πρακτικότητα.

Στις εκδόσεις Double Cab ξεχωρίζει το Hilux Tornado, η πιο 
δυνατή έκδοση της νέας γενιάς Hilux. Απίστευτα δυνατό, με 
βελτιωμένες επιδόσεις και ακόμη μεγαλύτερη αντοχή, ήρθε 
για να κάνει… ό,τι θέλετε. Κυκλοφορεί για να προσφέρει 
άνεση σε εσάς, τους φίλους και την οικογένειά σας και  να 
σας πηγαίνει παντού, με 3,000 κ.εκ. και 171 ίππους. 

Το μόνο που σταματάει το Hilux από τη δουλειά είστε εσείς.  
Για να πάρετε την παρέα ή την οικογένειά σας στην απόλυτη 
έξοδο, για μακρινές ή κοντινές αποστάσεις, το Hilux Double Cab 
καλύπτει ιδανικά όλες σας τις ανάγκες.



Απόλυτα αφοσιωμένο στην ασφάλειά σας

Πλούσιος εξοπλισμός ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας 
διασφαλίζει την άριστη συμπεριφορά και απόκριση του Hilux στα 
δύσκολα. Για την ασφάλειά σας, επιστρατεύονται συστήματα όπως 
τo Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) με Ηλεκτρονική 
Κατανομή Πέδησης (EBD), η Υποβοήθηση Πέδησης (BA), ο Έλεγχος 
Πρόσφυσης (TRC), ο Έλεγχος Ευστάθειας (VSC) και το Κλείδωμα 
Πίσω Διαφορικού. Σε περίπτωση ατυχήματος, μέχρι έξι αερόσακοι 
SRS§ προστατεύουν εσάς και τους συνεπιβάτες σας.

Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης - 
Traction Control (TRC)
Το TRC αυξάνει την πίεση της 
πέδησης και μειώνει την ροπή σε 
περίπτωση απώλειας πρόσφυσης 
και σπιναρίσματος των τροχών, 
βοηθώντας σας να κρατήσετε τον 
έλεγχο του οχήματος.

Υποβοήθηση Πέδησης -       
Brake Assist (BA)
Το BA ανιχνεύει ένα απότομο 
φρενάρισμα και εφαρμόζει 
άμεσα πρόσθετη πίεση πέδησης. 
Έτσι, αξιοποιούνται όλες  οι 
δυνατότητες του ABS για 
ταχύτερο φρενάρισμα  και 
αποτελεσματικότερη αποφυγή 
του κινδύνου.

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 
τροχών (ABS) με Ηλεκτρονική 
Κατανομή Πέδησης (EBD)
Το ABS αποτρέπει το μπλοκάρισμα 
των τροχών στο φρενάρισμα, 
ενώ το EBD βελτιστοποιεί την 
κατανομή ισχύος πέδησης. Ο 
συνδυασμός των δύο βοηθούν   
να διατηρείτε τον έλεγχο.

§ Εμπρόσθιοι αερόσακοι οδηγού & συνοδηγού διατίθενται σε όλες τις εκδόσεις. 6 αερόσακοι διατίθενται στις εκδόσεις Cruiser και Tornado.

HIL4010_05

Αμάξωμα GOA 
Οι�επιβαίνοντες�στο�Hilux�προστατεύονται�από�το�κορυφαίο�στην�κατηγορία�

του�αμάξωμα�GOA�(Global�Outstanding�Assessment),�που�είναι�σχεδιασμένο�

να�απορροφά�κραδασμούς�και�δονήσεις�και�να�κατανέμει�τη�δύναμη�

σύγκρουσης�ταυτόχρονα�σε�όλο�το�αμάξωμα�σε�περίπτωση�ατυχήματος.

HIL4009_05

Ζώνες ασφαλείας
Οι�ζώνες�ασφαλείας�3�σημείων�ELR�με�προεντατήρες�και�ρυθμιστές�πίεσης�

(εμπρός),�μειώνουν�τον�κίνδυνο�τραυματισμού�στο�στήθος�σε�περίπτωση�

ατυχήματος.

Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας 
Οχήματος - Vehicle Stability 
Control (VSC)
Το VSC ελέγχει το φρένο ατομικά 
σε κάθε τροχό και την ισχύ του 
κινητήρα, ανάλογα με τις οδηγικές 
συνθήκες. Έτσι συμβάλλει στη 
διατήρηση της ευστάθειας και 
αποτρέπει την ολίσθηση όταν 
στρίβετε απότομα ή όταν οδηγείτε 
σε ολισθηρό δρόμο.

Αερόσακοι SRS
Το Hilux εφοδιάζεται με έως έξι αερόσακους§: εμπρόσθιους SRS για οδηγό 
και συνοδηγό, πλευρικούς και αερόσακους οροφής τύπου κουρτίνας για 
τους εμπρός και πίσω επιβάτες.

2928

Σύστημα  LSPV
Το�σύστημα��Έξυπνης�Πέδησης�(Load�Sensing�Proportioning�Valve)�της�Toyota�

βελτιώνει�τις�δυνατότητες�πέδησης�του�Hilux�σε�αναλογία�με�το�φορτίο�του,�

αυξάνοντας�την�πέδηση�στους�πίσω�τροχούς�όταν�το�όχημα�είναι�φορτωμένο,

τόσο�σε�συνθήκες�εντός,�όσο�και�εκτός�δρόμου.
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Ξεχωριστές λεπτομέρειες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

 Αγκιστρα πρόσδεσης φορτίου 
Ασφαλίστε εύκολα τα φορτία σας στα ειδικά 
άγκιστρα που βρίσκονται στο εξωτερικό της 
καρότσας φόρτωσης του Hilux Single Cab.

Θύρες USB/aux-in
Απολαύστε τις αγαπημένες σας μουσικές 
επιλογές συνδέοντας το iPod σας ή άλλες 
εξωτερικές συσκευές ήχου στις θύρες USB 
ή aux-in.

Διαθεσιμότητα εκδόσεων: 
Special Edition, Cruiser και Tornado

Χρωμιωμένοι, θερμαινόμενοι, ηλεκτρικά 
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φλας
Τα φλας είναι ενσωματωμένα στους χρωμιωμένους, 
θερμαινόμενους, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και 
αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες για 
ακόμη πιο εντυπωσιακή εμφάνιση και πρόσθετη 
οδική ασφάλεια και άνεση.

Διαθεσιμότητα εκδόσεων: 
Special Edition, Cruiser και Tornado

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Δερμάτινο, με ραφές και ασημί ένθετα, 
το αυτόματο κιβώτιο του Hilux, παρέχει 
πρόσθετη άνεση.
Με προηγμένες τεχνολογίες που 
εφαρμόζονται στο Land Cruiser 
(βλ. σελ. 49), εξασφαλίζει τη μέγιστη 
ασφάλεια και οδηγική απόλαυση σε 
κάθε διαδρομή.

Διαθεσιμότητα εκδόσεων: 
Tornado

Cruise Control
Ταξιδέψτε ξεκούραστα και με ασφάλεια χάρη 
στο σύστημα αυτόματου πιλότου, ακριβώς 
δίπλα στα δάκτυλά σας.

Διαθεσιμότητα εκδόσεων: 
Special Edition, Cruiser και Tornado

Πλυστικό σύστημα φώτων
Εξαιρετική ασφάλεια παρέχει το σύστημα 
πλύσης των φωτιστικών σωμάτων, με τους 
αυτόματα ανοιγόμενους εκτοξευτήρες 
νερού.

Διαθεσιμότητα εκδόσεων: 
Tornado

Πρακτικότητα και λειτουργικότητα
Πρόσθετη πρακτικότητα προσφέρουν η κρυφή 
κονσόλα οροφής και οι εμπρός ποτηροθήκες.

Δερμάτινο τιμόνι
Το δερμάτινο τιμόνι με τα ασημί ένθετα 
προσδίδει κύρος και άνεση.

Διαθεσιμότητα εκδόσεων: 
Special Edition, Cruiser και Tornado

,

Διαθεσιμότητα εκδόσεων: 
Κονσόλα οροφής: Special Edition, Cruiser και Tornado
Ποτηροθήκες:  Όλες οι εκδόσεις



Κύρια χαρακτηριστικά - Εξωτερικό
— Ατσάλινες ζάντες 17” 
— Προστατευτικό πλαίσιο (κάγκελο) πίσω παρμπρίζ
— Μαύροι προφυλακτήρες/καθρέπτες/χερούλια
— Εμπρός και πίσω λασπωτήρες
— Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
— Συρόμενο άνοιγμα πίσω παρμπρίζ 
      (χωρίς αποθαμβωτή)
— Εμπρός φώτα αλογόνου
— Πίσω ίσιος προφυλακτήρας με μπάρα 

προστασίας (βάση κοτσαδόρου)
— Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου§

  
— Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (VSC)
— Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης (TRC)
— Yποβοήθηση Πέδησης (ΒΑ)

Standard (2.5L)

— Θερμαινόμενοι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι 
εξωτερικοί καθρέπτες

— Πίσω παρμπρίζ με ηλεκτρικό αποθαμβωτή
      (χωρίς συρόμενο άνοιγμα)*

Comfort (2.5L)
Κύρια χαρακτηριστικά  - Εξωτερικό 
(επιπλέον της έκδοσης Standard)

Κύρια χαρακτηριστικά - Eσωτερικό
— Air Condition*
— Ράδιο/CD/mp3/WMA με 2 ηχεία 
      (4 ηχεία στο Double Cab)
— Μαύρη υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων
— Πίσω αποσπώμενα καθίσματα**
— Πίσω καθίσματα με λειτουργία 

αναδίπλωσης***
— 2 εμπρός αερόσακοι: οδηγού και συνοδηγού
— Υδραυλικό τιμόνι ουρεθάνης, μηχανικά 

ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος
— Χειρολαβές, υποβραχιόνια και θήκες 

αποθήκευσης στις πόρτες
— Εμπρός ποτηροθήκες
— Πίσω διαφορικό
— Κλείδωμα Πίσω Διαφορικού
— ABS
— Immobilizer

Standard (2.5L)
Κύρια χαρακτηριστικά - Eσωτερικό 
(επιπλέον της έκδοσης Standard)
— Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα (και πίσω**)
— Κεντρικό ασύρματο κλείδωμα

Comfort (2.5L)

* Εxtra και Double Cab          **Double Cab

§ Single Cab μόνο    ◊ Εxtra και Double Cab    * Βασικός εξοπλισμός στο Εxtra και Double Cab. Προαιρετικός στο Single Cab.    ** Εxtra Cab    ***Double Cab            

— Κλειδαριά στην πόρτα της καρότσας◊  

     Μόνο στις εκδόσεις 4x4.             

Εκδόσεις και εξοπλισμός
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Κύρια χαρακτηριστικά (επιπλέον της 
έκδοσης Comfort) - Εξωτερικό
— Ζάντες αλουμινίου 17”
— Προβολείς ομίχλης
— Εμπρός προφυλακτήρες στο χρώμα του 

αμαξώματος
— Πίσω προφυλακτήρας και χερούλια από χρώμιο
— Χρωμιωμένοι, θερμαινόμενοι, ηλεκτρικά 

ρυθμιζόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 
καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας

—Προεκτάσεις τροχών στο χρώμα του αμαξώματος
— Πλευρικά σκαλοπάτια
— Φιμέ πίσω παρμπρίζ με ηλεκτρικό αποθαμβωτή
— Πλυστικό σύστημα φώτων

Special Edition (2.5L) Cruiser (Double Cab 2.5L)

Κύρια χαρακτηριστικά (επιπλέον της 
έκδοσης Comfort)  - Εσωτερικό
— Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch 2 με 
      οθόνη αφής 6.1”, κάμερα οπισθοπορίας, 

Radio/CD/mp3 player 6 ηχείων με 
      aux-in/USB και Bluetooth®
— Mαύρη ταπετσαρία Full high
— Τιμόνι, λεβιέ ταχυτήτων και χειρόφρενο 

από δέρμα
— Όργανα Optitron 
— Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι
— Ασημί ένθετα στο τιμόνι, την κεντρική 

κονσόλα και την καμπίνα
— Φωτισμός καμπίνας στην είσοδο

Special Edition (2.5L)
Κύρια χαρακτηριστικά (επιπλέον της 
έκδοσης Special Edition) - Εσωτερικό
— Αυτόματος κλιματισμός
— Σπορ καθίσματα
— 6 αερόσακοι: οδηγού, συνοδηγού, 

πλευρικοί εμπρός, τύπου κουρτίνας 
εμπρός/πίσω

Cruiser (Double Cab 2.5L)

Εκδόσεις και εξοπλισμός
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Κύρια χαρακτηριστικά (επιπλέον της 
έκδοσης 2.5L Special Edition) - Εξωτερικό
—Aισθητήρες φωτός

Tornado Cruiser (3.0L) Τornado Premium (3.0L)

Κύρια χαρακτηριστικά (επιπλέον της 
έκδοσης 2.5L Special Edition) - Εσωτερικό
— Αυτόματος κλιματισμός
— Cruise Control
— Σπορ καθίσματα
— 6 αερόσακοι: οδηγού, συνοδηγού, 

πλευρικοί εμπρός, τύπου κουρτίνας 
εμπρός/πίσω

Tornado Cruiser (3.0L)
Κύρια χαρακτηριστικά (επιπλέον της 
έκδοσης Tornado Cruiser) - Εσωτερικό

Τornado Premium (3.0L) 

 — Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Προαιρετικές επιλογές:

 — Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Προαιρετικές επιλογές:

— Δερμάτινο Σαλόνι
— Θερμαινόμενα Καθίσματα (Μπροστά)

Εκδόσεις και εξοπλισμός
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Αξεσουάρ.Βάλτε την προσωπική σας πινελιά

Το Toyota Hilux δεν έχει όρια. Επιλέξτε από την 
ευρεία γκάμα γνήσιων αξεσουάρ της Toyota και 
δημιουργήστε το αυτοκίνητο που ικανοποιεί 
τις προσωπικές σας επιθυμίες. Προσθέστε το 
προσωπικό σας στυλ, επιλέγοντας από τα 
ειδικά σχεδιασμένα αξεσουάρ, όπως προβολείς 
οδήγησης, roll bars, σύστημα πλοήγησης, 
δερμάτινες επενδύσεις, κοτσαδόρους ή πατάκια.

Αυτά είναι μόνο ένα δείγμα από τα πολλά αξεσουάρ 
του Toyota Hilux. Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο 
Έμπορο Toyota.

Εμπρόσθια μάσκα 
Δυναμισμό και επιδόσεις 
εμπνέει στην εξωτερική 
εμφάνιση του Hilux σας η 
εμπρόσθια μάσκα.

Underrun εμπρόσθιο 
Διακριτικό και κομψό το 
Underrun προστατεύει 
το κάτω μέρος του Hilux 
σας.

Πλευρικές μπάρες 
με ενσωματωμένο 
σκαλοπάτι για          
Double Cab

Το Dοuble Cab σας 
κερδίζει τις εντυπώσεις 
με τις χρωμιωμένες 
διακοσμητικές μπάρες.

Κουπαστές 
Από την μεγάλη γκάμα 
από κουπαστές, ίσιες 
και γυριστές, επιλέξτε 
εκείνες που σας 
ταιριάζουν καλύτερα.

Προβολείς οδήγησης 
Για επιπλέον οδηγική 
σιγουριά και επιβλητικό 
χαρακτήρα.

Εμπρόσθια 
διακοσμητική γρίλια 
Μοναδική αισθητική που 
υποδηλώνει ισχύ και 
επιδόσεις.

Πλαϊνά σκαλοπάτια για 
Double Cab & Extra Cab 
Στιβαρός χαρακτήρας, 
δυναμισμός και απόλυτη 
λειτουργικότητα.

Roll Bars  
Για εντυπωσιακή 
χροιά στην εξωτερική 
εμφάνιση του Hilux σας 
επιλέξτε τα μοναδικά 
Roll Bars ενός, δύο 
ή τριών σκελών και 
συνδυάστε τα εύκολα 
και λειτουργικά με τις 
επιβλητικές σχάρες της 
Toyota.

Προβολείς ομίχλης 
Για απόλυτη ασφάλεια 
οδήγησης.

Ζάντες αλουμινίου 
Τονίστε τη σπορτίφ 
εμφάνιση του Hilux σας 
με τις ζάντες αλουμινίου 
15'' “Arizona bright Silver”.

Διακοσμητικό κάλυμμα 
χειρολαβής  πίσω πόρτας 
Κομψό και λειτουργικό.

Χρωμιωμένα διακοσμητικά 
πίσω φανών 
Ενισχύστε το στυλ του νέου 
σας Hilux.

Διακοσμητικό 
αεραγωγού καπό 
Λειτουργικότητα και 
κομψότητα.

Καλύμματα εξωτερικού 
καθρέφτη με φλας 
επιχρωμιωμένα             
Σίγουρα θα τραβήξετε 
πάνω σας όλα τα βλέμματα.

Διακοσμητικό 3ου στοπ 
Λεπτομέρειες που σας 
κάνουν να ξεχωρίζετε.

Προϊόντα Toyota ProTect

Δοκιμάστε την 
επαvάσταση της Toyota 
στην προστασία του 
αυτοκινήτου με την 
πρωτοποριακή γκάμα 
Toyota ProTect.

Ανεμοθραύστης καπό
Για προστασία του καπό και 
του παρμπρίζ από μικροφθορές
επιλέξτε τον ανεμοθραύστη 
καπό της Toyota, o οποίος  
ταιριάζει απόλυτα στην 
αεροδυναμική του νέου σας 
Hilux, εκτρέποντας παράλληλα 
τον αέρα για μεγαλύτερη άνεση 
και προστασία κατά την οδήγηση.

Ανεμοθραύστες εμπρός 
Άνεση. Προστασία.
Λειτουργικότητα.

Χρωμιωμένο 
διακοσμητικό για τους 
προβολείς ομίχλης 
Mια διακριτική πινελιά 
κομψότητας για τους 
προβολείς ομίχλης του 
Hilux σας.

Χρωμιωμένα διακοσμητικά 
εμπρόσθιων φανών 
Διακριτικές λεπτομέρειες 
από χρώμιο.

Καλύμματα εξωτερικού 
καθρέφτη χωρίς 
φλας επιχρωμιωμένα             
Σίγουρα θα τραβήξετε 
πάνω σας όλα τα βλέμματα.

Καλύμματα χούφτας 
πόρτας επιχρωμιωμένα 
για Double Cab & Extra Cab  
Ιδιαίτερο στυλ και 
χρηστικότητα.
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Μαλακό σκέπαστρο 
καρότσας για            
Double Cab & Extra Cab                        
Φτιαγμένο έτσι ώστε να 
διατηρεί το φορτίο σας 
ασφαλές.

Σκέπαστρο καρότσας 
Roll n’ Lock για Double 
Cab & Extra Cab                   
Εύκολη πρόσβαση και 
ασφάλεια συνδυάζονται 
στο ευφυές κάλυμμα 
αποσκευών Roll n’ Lock.

Σταθερός κοτσαδόρος

Ο κοτσαδόρος της Toyota, 
τύπου “flanged” σας 
επιτρέπει να τραβήξετε 
με ασφάλεια βάρκες και 
τρέιλερ.

Εργαλειοθήκη 
Λειτουργικός αποθη-
κευτικός χώρος για την 
καρότσα του Hilux σας 
που ταιριάζει απόλυτα 
στον χώρο αποσκευών.

Μοκέτα καρότσας                      
Ανάλογα με την χρήση της 
καρότσας του Hilux σας, 
επιλέξτε και την μοκέτα 
για το δάπεδο του χώρου 
αποσκευών για Double 
Cab & Extra Cab.

Σκληρό σκέπαστρο 
καρότσας για            
Double Cab & Extra Cab                                 
Με ειδικό κλείδωμα 
για ακόμα μεγαλύτερη 
ασφάλεια, το σκληρό 
σκέπαστρο προστατεύει 
την «επένδυσή» σας. 
Απαιτείται αλλαγή χαρα- 
κτηρισμού οχήματος από 
ανοιχτό σε κλειστό.

Hard Tops                 
Σκληρά καλύμματα 
καρότσας, Hard Tops, 
ειδικά σχεδιασμένα για 
τις δικές σας ανάγκες. 
Απαιτείται αλλαγή χαρα- 
κτηρισμού οχήματος από 
ανοιχτό σε κλειστό.

Σχάρα οροφής για      
Double Cab 
Εύκολη στην τοποθέτηση, 
ανθεκτική, με 
πολλαπλές δυνατότητες 
προσαρμογής αξεσουάρ 
μεταφοράς αποσκευών 
που διατίθενται 
ξεχωριστά.

Προέκταση ασφαλείας           
καρότσας        
Λειτουργικότητα στα      
δικά σας μέτρα.

“Drygate” καρότσας

Απόλυτη προστασία και 
μόνωση για το εσωτερικό 
του Hilux  σας.

Επένδυση χώρου 
αποσκευών (Βedliner)
Το απόλυτο αξεσουάρ 
λειτουργικότητας.

Βedliner-αλουμινίου 
Επένδυση καρότσας 
από αλουμίνιο, για κάθε 
χρήση.

Πατάκια υφασμάτινα 
& λαστιχένια         
Προστατέψτε το δάπεδο 
του αυτοκινήτου σας 
με υφασμάτινα ή και 
λαστιχένια πατάκια της 
Toyota για εγγυημένη 
ασφάλεια.

Διακοσμητικό κάλυμμα 
για το χειρόφρενο 
Σπορτίφ χαρακτήρας 
και κομψότητα για το 
εσωτερικό του αυτοκινήτου 
σας.

Επένδυση τεμπέλη          
Με την ειδικά 
σχεδιασμένη επένδυση 
τεμπέλη έχετε επιπλέον 
άνεση στην οδήγηση.

Καλύμματα μαρσπιέ 
αλουμινίου με λογότυπο 
“Hilux” για Double Cab 
& Extra Cab 
Διακοσμητικά καλύμματα 
που βελτιώνουν την 
εμφάνιση του εσωτερικού 
και παράλληλα προστα-
τεύουν το εσωτερικό από 
μικρές φθορές.

Αναβάθμιση οθόνης 
Touch σε σύστημα 
πλοήγησης Touch n’ Go

Κάντε την οθόνη “Touch” 
του Ηilux σας σύστημα 
πλοήγησης με την 
αναβάθμιση “Touch n’ go”.

Διακοσμητικά ταμπλό 
επιχρωμιωμένα 
Μοναδικές λεπτομέρειες 
από χρώμιο για τα 
όργανα της κεντρικής 
κονσόλας.

Δερμάτινη επένδυση 
Επιλέξτε τη δερμάτινη 
επένδυση που σας 
ταιριάζει και δώστε 
μια επιπλέον αίσθηση 
πολυτέλειας στο δικό σας  
Ηilux.

Προστατευτικά καλύμματα 
καθισμάτων από PVC                                   

Τα καλύμματα της Toyota 
προσδίδουν επιπρόσθετη 
προστασία αλλά και ευκολία 
στο εσωτερικό.

Καλύμματα μαρσπιέ 
αλουμινίου με λογότυπο 
“Invincible” για Double Cab 
& Extra Cab.

Δώστε “ακαταμάχητο” 
χαρακτήρα στα εσωτερικά 
από τις πόρτες χωρίς 
κανένα συμβιβασμό 
στην προστασία και τη 
λειτουργικότητα.

Σύστημα υποβοήθησης 
στάθμευσης
Σταθμεύστε με ακρίβεια 
και ασφάλεια με το 
σύστημα 4 (εμπρός) 
ή και 8 (εμπρός & 
πίσω) αισθητήρων 
παρκαρίσματος.

Bluetooth 
Για εύκολη επικοινωνία 
και ασφαλή οδήγηση 
επιλέξτε το σύστημα 
ασύρματης επικοινωνίας 
Toyota Bluetooth, με 
ξεχωριστό χειριστήριο 
για το αυτοκίνητό σας.

Σύστημα πλοήγησης 
Toyota TNS350
Προηγμένο σύστημα στα 
ελληνικά με ακριβείς 
φωνητικές οδηγίες, 
εύκολο μενού και 
πολλές διαδραστικές 
λειτουργίες.
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1G3 Σκούρο Γκρι§

5A7 Χρυσό της Ερήμου§

§ Μεταλλικό χρώμα.

040 Λευκό

3E5 Κόκκινο

1D6 Ασημί§

8T7 Μπλε§

218 Μαύρο§1H2 Βαθύ Τιτάνιο§

Χρώματα

Οκτώ εντυπωσιακές αποχρώσεις 
ολοκληρώνουν την εμφάνιση του Hilux. 
Ποιά σας ταιριάζει;

Ατσάλινες ζάντες 17” Ζάντες αλουμινίου 17” 

Ζάντες και εσωτερικές επενδύσεις

Επένδυση εκδόσεων Plus βινυλίου/PVCMαύρη υφασμάτινη επένδυση

Mαύρη υφασμάτινη επένδυση Full high Δερμάτινη επένδυση

Επιλέξτε τις ζάντες και τις επενδύσεις εσωτερικού 
που σάς ταιριάζουν και δημιουργήστε το 
προσωπικό σας στυλ, μέσα κι έξω.

Δερμάτινη επένδυση
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
4Χ2
2.5L D-4D VNT
5ΜΤ

4Χ4
2.5L D-4D VNT
5ΜΤ

4Χ4
3.0L D-4D
5ΜΤ

4Χ4
3.0L D-4D
5ΑΤ

Κατανάλωση (Οδηγία EC 715/2007 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία EC 692/2008E)
Μεικτός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 7.3 7.3 7.7 8.6
Υπεραστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 6.5 6.5 6.7 7.3
Αστικός κύκλος (λίτρα/100 χλμ.) 8.7 8.7 9.5 10.9
Προτεινόμενος τύπος καυσίμου πετρέλαιο (48 κετανίων ή περισσότερο)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) 80
Εκπομπές διοξειδίων του άνθρακα (Οδηγία ΕC 715/2007 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία EC 195/2013M)
Μεικτός/Υπεραστικός/Αστικός κύκλος (γρ./χλμ.) 193/171/230** 193/171/230 203/178/248 227/193/286
Εκπομπές καυσαερίων (Οδηγία ΕU 70/220/EEC όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/76/EC)
Euro class Euro 5 Μ Euro 5 Μ Euro 5 Μ Euro 5 Μ
Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (γρ./χλμ.) 0.2164 0.2164 0.4049 0.3552
Υδρογονάνθρακες, HC (γρ./χλμ.) - - - -
Οξείδιο αζώτου, NOx (γρ./χλμ.) 0.1767 0.1767 0.2064 0.2306
Υδρογονάνθρακες, HC & Οξείδια του αζώτου,  
NΟx (γρ./χλμ.) 0.1951 0.1951 0.2447 0.2325

Στερεά κατάλοιπα, PM (γρ./χλμ.) 0.00083 0.00083 0.00109 0.00093
Θόρυβος (drive-by) (Οδηγία ΕU 70/157/EEC όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2007/34/EC)
Θόρυβος dB(A) 73 73 74 70

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
4Χ2
2.5L D-4D
5ΜΤ

4Χ4
2.5L D-4D
5ΜΤ

4Χ4
3.0L D-4D
5ΜΤ

4Χ4
3.0L D-4D
5ΑΤ

Κωδικός κινητήρα 2KD-FTV (VNT) 2KD-FTV (VNT) 1KD-FTV 1KD-FTV
Αριθμός κυλίνδρων 4 σε σειρά
Μηχανισμός βαλβίδων 16 βαλβίδες - 2 εκκεντροφόροι επικεφαλής (DOHC)
Τροφοδοσία καυσίμου Σύστημα άμεσου ψεκασμού με τεχνολογία common rail
Κυβισμός (κ.εκ.) 2494 2494 2982 2982
Διάμετρος x διαδρομή (χλστ.) 92.0 x 93.8 92.0 x 93.8 96.0 x 103.0 96.0 x 103.0
Σχέση συμπίεσης 15.6:1 15.6:1 15.0:1 15.0:1
Μέγιστη ισχύς (hp/σ.α.λ.) 144/3400 144/3400 171/3600 171/3600

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.) 343/1600-2800 343/1600-2800 343/1400-3400 360/1400-3200

ΜΠΑΤΑΡΙΑ
4Χ2
2.5L

4Χ4
2.5L

4Χ4
3.0L
5ΜΤ

4Χ4
3.0L
5ΑΤ

Χωρητικότητα (Ah) 1x80 1x80 2x65 2x65
Ισχύς εκκίνησης σε συνθήκες ψύχους
( Cold Cranking Amps - CCA ) 710 710 622 622

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
4Χ2
2.5L D-4D
5ΜΤ

4Χ4
2.5L D-4D
5ΜΤ

4Χ4
3.0L D-4D
5ΜΤ

4Χ4
3.0L D-4D
5ΑΤ

Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα) 170 170 170 175
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.) 14.1 13.3 12.1 12.0

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ    

Εμπρός Διπλά ψαλίδια με ελικοειδή ελατήρια
Πίσω Φύλλα σούστας με αμορτισέρ διπλής ενέργειας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Εμπρός Αεριζόμενοι δίσκοι
Πίσω Ταμπούρα με υποβοήθηση σερβομηχανισμού

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ Single Cab Extra Cab Double Cab

Διαστάσεις
Μήκος (χλστ.) 5260

Πλάτος (χλστ.) 1760 χωρίς προεκτάσεις φτερών 
1835 με προεκτάσεις φτερών

Ύψος (χλστ.) 1795 1835 1860
Μεταξόνιο (χλστ.) 3085

Μετατρόχιο εμπρός και πίσω (χλστ.) 1540

Ελάχιστη ακτίνα στροφής με ζάντες 17» (μέτρα) 6.4 (ελαστικά) - 6.7 (αμάξωμα)

Χώρος καρότσας Single Cab Extra Cab Double Cab
Ύψος καρότσας (χλστ.) 450

Μήκος καρότσας (χλστ.) 2340 1830 1545

Πλάτος καρότσας (χλστ.) 1520 1515 1515

Βάρη Single Cab Extra Cab Double Cab

Απόβαρο (κιλά) 1730-1805 (4Χ2) 
1840-1915 (4Χ4)

1790-1865 (4Χ2) 
1900-1980 (4Χ4)

1895-1990(2.5L) 
1950-2025 (3.0L MT)
1980-2055 (3.0L AT)

Μεικτό βάρος (κιλά) 2640 2590 (4Χ2) 
2620 (4Χ4)

2690 (2.5L) 
2730(3.0L)

Βάρος ρυμούλκησης
Με φρένα (κιλά) 2500

Χωρίς φρένα (κιλά) 750

MT= Μηχανικό κιβώτιο
ΑΤ= Αυτόματο κιβώτιο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1540 mm

1835 mm

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καταγράφονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
EC 80/1268 και των τροποποιήσεών της, για βασικό όχημα παραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες ή αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα βασικό όχημα 
παραγωγής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Toyota Motor Europe NV/SA.  
Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του οχήματός σας ίσως διαφέρουν από τις αναγραφόμενες. Ο τρόπος οδήγησης καθώς 
και άλλοι παράγοντες (όπως συνθήκες οδοστρώματος, κυκλοφοριακή κίνηση, κατάσταση οχήματος, εξοπλισμός, φορτίο, αριθ. επιβατών, ...) διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση και στις εκπομπές CO2 ενός οχήματος.

Επιδόσεις εκτός δρόμου Single Cab Extra Cab Double Cab
Ελάχιστη απόσταση (άξονα) από το έδαφος (χλστ.) 212 212 222
Γωνία προσέγγισης (°) 30
Γωνία διαφυγής (°) 22
Γωνία ράμπας (°) 25

** Στο 4x2 Extra Cab οι εκπομπές διοξειδίου διαμορφώνονται: 192/171/229

4544

1540 mm

1835 mm

3085 mm

18
60

 m
m

5260 mm



Single Cab Extra Cab Double Cab
4X2 - 144hp 4X4 - 144hp 4X2 - 144hp 4X4 - 144hp 4X4 - 144hp 4X4 - 171hp
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ
Ατσάλινες ζάντες 17" με ελαστικά 225/70 l l l l l l - - - - - -
Ατσάλινες ζάντες 17'' με ελαστικά 265/65 - - - - - - l - l - - -
Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 265/65 - - - - - - - l - l l l

Εφεδρικός τροχός l l l l l l l l l l l l

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Εμπρόσθια φώτα αλογόνου l l l l l l l l l l l l

Εμπρός προφυλακτήρας σε μαύρο χρώμα l l l l l l l - l - - -
Εμπρός προφυλακτήρας στο χρώμα του 
αμαξώματος - - - - - - - l - l l l

Πίσω ίσιος προφυλακτήρας σε σκούρο                  
γκρι χρώμα

l l l l l l l - l - - -

Πίσω ίσιος προφυλακτήρας χρωμιομένος - - - - - - - l - l l l

Μπάρα οπίσθιας προστασίας                                   
(βάση κοτσαδόρου)

l l l l l l l l l l l l

Πλευρικά σκαλοπάτια - - - - - - - l - l l l

Προεκτάσεις φτερών στο χρώμα του 
αμαξώματος - - - - - - l l l l l l

Εμπρός & πίσω λασπωτήρες l l l l l l l l l l l l

Εξωτερικές χειρολαβές σε μαύρο χρώμα l l l l l l l - l - - -
Εξωτερικές χειρολαβές χρωμιομένες - - - - - - - l - l l l

Εξωτερικοί θερμαινόμενοι καθρέπτες σε          
μαύρο χρώμα

l - l - l l - - - - - -

Εξωτερικοί ηλεκτρικοί  & θερμαινόμενοι   
καθρέπτες σε μαύρο χρώμα - l - l - - l - l - - -

Εξωτερικοί ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι και 
αναδιπλούμενοι καθρέπτες, χρωμιομένοι με 
ενσωματωμένο φλας

- - - - - - - l - l l l

Προβολείς ομίχλης - - - - - - l l - l l l

Σκούρα πίσω παράθυρα - - - - - - - - l - - -
Φιμέ πίσω παράθυρα - - - - - - - - - l l l

Φιμέ πίσω παρμπρίζ - - - - - - - l - l l l

ΑΝΕΣΗ
Air Condition ¢ l l l l l l l l - - -
Αυτόματος κλιματισμός - - - - - - - - - l l l

Υδραυλικό τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος l l l l l l l l l l l l

Τιμόνι τεσσάρων ακτινών l l l l l l l l l l l l

Τιμόνι και λεβιέ ουρεθάνης l l l l l l l - l - - -
Δερμάτινο τιμόνι και λεβιέ - - - - - - - l - l l l

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι - - - - - - - l - l l l

Διακοσμητικό σε ματ χρώμα  
στην κεντρική κονσόλα

l l l l l l l - l - - -

Διακοσμητικό σε ασημί χρώμα  
στην κεντρική κονσόλα - - - - - - - l - l l l

Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές - l - l - - l l l l l l

Κεντρικό ασύρματο κλείδωμα - l - l - - l l l l l l

Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα με αυτόματη 
λειτουργία στη θέση του οδηγού - l - l - - l l l l l l

Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα - - - - - - - - l l l l

Συρόμενο άνοιγμα πίσω παρμπρίζ l l l l l l - - - - - -
Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ (χωρίς άνοιγμα) - - - - - - l l l l l l

Εμπρός υαλοκαθαριστήρες με ρυθμιζόμενη 
διακοπτόμενη λειτουργία

l l l l l l l l l l l l

Χειρολαβές στήριξης l l l l l l l l l l l l

Υποβραχιόνια στις  πόρτες l l l l l l l l l l l l

Θήκες αποθήκευσης στις πόρτες l l l l l l l l l l l l

Υποβραχιόνιο με καπάκι στην κεντρική κονσόλα ¢ ¢ ¢ ¢ l l l l - - - -
Υποβραχιόνιο με καπάκι στην κεντρική κονσόλα 
και πίσω ποτηροθήκες - - - - - - - - l l l l

Κονσόλα οροφής - - - - - - - l - l l l

Ποτηροθήκες εμπρός l l l l l l l l l l l l

Φωτισμός καμπίνας κατά την είσοδο - - - - - - - l - l l l

Ρολόι l l l l l l l l l l l l

Αναλογικά όργανα l l l l l l l - l - - -
Όργανα τύπου Optitron - - - - - - - l - l l l

Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων - - - - - - - l - l l l

Εξοπλισμός
Single Cab Extra Cab Double Cab

4X2 - 144hp 4X4 - 144hp 4X2 - 144hp 4X4 - 144hp 4X4 - 144hp 4X4 - 171hp
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ΑΝΕΣΗ
Αισθητήρες φωτεινότητας - - - - - - - - - - l l

Cruise control - - - - - - - - - - l l

Κάμερα οπισθοπορίας με προβολή στην 
οθόνη αφής - - - - - - - l - l l l

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων - - - - - - - - - - ¢ ¢

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
Κεραία ραδιοφώνου l l l l l l l l l l l l

Ραδιόφωνο TAS 100 με CD/ MP3 player l l l l l l l - l - - -

Σύστημα πολυμέσων Toyota Touch 2 με οθόνη 
αφής 6.1’’ - - - - - - - l - l l l

Θύρες USB και Aux-in για χειρισμό ipod/mp3 
player - - - - - - - l - l l l

Bluetooth για hands-free κλήσεις και -   
αναπαραγωγή μουσικών αρχείων - - - - - - - l - l l l

2 ηχεία l l l l l l - - - - - -

4 ηχεία - - - - - - l - l - - -

6 ηχεία - - - - - - - l - l l l

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4Χ4
Πίσω διαφορικό l l l l l l l l l l l l

Λεβιέ μετάδοσης τετρακίνησης - - l l - l l l l l l l

Διαφορικό Αυτόματης Αποσύνδεσης (ADD) - - l l - l l l l l l l

Κλείδωμα πίσω διαφορικού - - l l - l l l l l l l

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ABS l l l l l l l l l l l l

VSC+TRC+BA+EBD l l l l l l l l l l l l

Σύστημα 'Εξυπνης Πέδησης LSPV - - - - - - - - - l l l

Αερόσακοι SRS οδηγού-συνοδηγού l l l l l l l l l l l l

Αερόσακοι πλευρικοί εμπρός και τύπου 
κουρτίνας εμπρός και πίσω - - - - - - - - - l l l

Εμπρός ζώνες ασφαλείας ELR 3 σημείων με 
προεντατήρες και ρυθμιστές έντασης

l l l l l l l l l l l l

Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων ELR - - - - l l l l - - - -
Πίσω ζώνες ασφαλείας 3 σημείων ELR και           
2 σημείων NR - - - - - - - - l l l l

Ενισχυμένο πλαίσιο Τ.Ο.Ρ. l l l l l l l l l l l l

Αμάξωμα GOA με ενισχυμένη αντίσταση 
πρόσκρουσης 

l l l l l l l l l l l l

Φωτιστικά σώματα με δέσμη φωτός 
ρυθμιζόμενη καθ' ύψος

l l l l l l l l l l l l

Πλυστικό σύστημα φωτιστικών σωμάτων - - - - - - - l - l l l

Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου στην καρότσα l l l l - - - - - - - -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Immobilizer l l l l l l l l l l l l

Κλειδαριά στην πόρτα της καρότσας - - - - l l l l l l l l

Προστασία πίσω τζαμιού l l l l l l l - l - - -
Ενισχυμένο σύστημα εκκίνησης (μπαταρία/
δυναμό/μίζα) για ψυχρά κλίματα

l l l l l l l l l l l l

Ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία                           
για ψυχρά κλίματα

l l l l l l l l l l l l

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Εμπρός καθίσματα ξεχωριστά 50/50 - - - - l l l l l l l l

Εμπρός κάθισμα: πάγκος 60/40 2 ατόμων l l l l - - - - - - - -
Αποσπώμενες πίσω θέσεις - - - - l l l l - - - -
Πίσω θέσεις με λειτουργία ανασήκωσης - - - - - - - - l l l l

Υλικό επένδυσης καθισμάτων: μαύρο ύφασμα 
(semi low) - - - - l l l - l - - -

Υλικό επένδυσης καθισμάτων: βινύλιο/PVC l l l l - - - - - - - -
Υλικό επένδυσης καθισμάτων: μαύρο ύφασμα 
(full high) - - - - - - - l - l l -

Σπορ καθίσματα οδηγού & συνοδηγού - - - - - - - - - l l l

Δερμάτινα και εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα - - - - - - - - - - - l

l = Βασικός εξοπλισμός  ¢ = Προαιρετικός εξοπλισμός                    - = Δε διατίθεται
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Μάθετε περισσότερα για τις προηγμένες τεχνολογίες, τα ευφυή συστήματα 
ασφάλειας και τον υψηλό εξοπλισμό που κάνουν το Hilux αδιαμφισβήτητο ηγέτη.

Γλωσσάριο

Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας Οχήματος  
Vehicle Stability Control (VSC)
Το VSC ελέγχει ανεξάρτητα το φρένο του κάθε τροχού 
και την ισχύ του κινητήρα, ανάλογα με τις οδηγικές 
συνθήκες. Έτσι συμβάλλει στη διατήρηση της 
ευστάθειας και αποτρέπει την ολίσθηση όταν στρίβετε 
απότομα ή οδηγείτε σε ολισθηρό δρόμο.

2.5 l D-4D
Ο κινητήρας 2.5 D-4D που συνδυάζεται με 2WD 
ή 4WD, παρέχει βέλτιστη ισχύ και ροπή. Λόγω 
χαμηλότερης τριβής και βελτιωμένων προδιαγραφών 
Euro 5, η απόδοση καυσίμου μεγιστοποιείται και 
οι εκπομπές ρύπων μειώνονται εντυπωσιακά, 
ενώ τα επίπεδα θορύβων και κραδασμών έχουν 
ελαχιστοποιηθεί αναβαθμίζοντας τα επίπεδα άνεσης 
και απόλαυσης της οδήγησης.

Αυτόματο κιβώτιο
Το 5-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο του Hillux προσφέρει 
ομαλή και άνετη οδήγηση με ελάχιστη προσπάθεια από 
τον οδηγό. Ενσωματώνοντας τεχνολογίες από το Land 
Cruiser, διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη (AI-Shift Control) 
που “διαβάζει” τις διαθέσεις του οδηγού και τις οδικές 
συνθήκες, και παρέχει τη βέλτιστη σχέση. Επιπλέον, 
προσφέρει πρόσθετη υποβοήθηση σε οδόστρωμα με 
κλίση (Road Condition Support Control).

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ΑΒS) 
με Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης (EBD)
Το ABS αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών 
στο φρενάρισμα, ενώ το EBD βελτιστοποιεί την 
κατανομή ισχύος πέδησης μεταξύ των τροχών για να 
αντισταθμίσει διαφορετικά φορτία. Ο συνδυασμός των 
δύο συστημάτων σας βοηθά να διατηρείτε τον έλεγχο 
όταν φρενάρετε απότομα.

3.0 l D-4D
Ο δυναμικός κινητήρας 3.0 D-4D παρέχει μέγιστη ισχύ 
όταν τη χρειάζεστε. Αυτό συνδυάζεται με εντυπωσιακά 
βελτιωμένη απόδοση και καθαρή τεχνολογία diesel 
προδιαγραφών Euro 5, καθώς το καύσιμο ψεκάζεται 
με μια υψηλή πίεση για ανώτερες επιδόσεις και ομαλή 
οδηγική εμπειρία.

Αερόσακοι SRS
Το Hilux εφοδιάζεται με έως έξι αερόσακους, ανάλογα 
με την έκδοση. Περιλαμβάνονται εμπρός αερόσακοι 
SRS για οδηγό και συνοδηγό, εμπρός πλευρικοί και 
αερόσακοι οροφής τύπου κουρτίνας για τους εμπρός 
και πίσω επιβάτες.

Υποβοήθηση Πέδησης - Brake Assist (BA)
Το BA ανιχνεύει ένα απότομο φρενάρισμα και εφαρμόζει 
άμεσα πρόσθετη πίεση πέδησης. Έτσι, αξιοποιούνται 
όλες οι δυνατότητες του ABS.

Εμπρός και πίσω ανάρτηση
Στα επαγγελματικά οχήματα βαρέως τύπου της Toyota, 
η ανάρτηση είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την αντοχή 
και τη διάρκεια ζωής. Από τα συστήματα με φύλλα 
σούστας και τον ημι-υστερούντα βραχίονα μέχρι 
την εμπρός ανάρτηση με τα διπλά ψαλίδια, ο κάθε 
συνδυασμός προσφέρει βέλτιστη συμπεριφορά και 
οδηγική άνεση.

Αισθητήρες φωτεινότητας
Οι αισθητήρες φωτός παρακολουθούν τα επίπεδα 
φωτισμού και, εάν είναι χαμηλά, ενεργοποιούν 
αυτόματα τα φώτα.

Μηχανικό κιβώτιο 
Τα μηχανικά κιβώτια της Toyota είναι σχεδιασμένα 
για ακριβείς, ομαλές αλλαγές ταχυτήτων. Η απόδοση 
εύκολα μεγιστοποιείται, ενώ η ισχύς είναι πάντα άμεσα 
διαθέσιμη για προσπεράσεις. Το αποτέλεσμα είναι μία 
ευχάριστη και δυναμική οδηγική εμπειρία.

Toyota Touch
Το Toyota Touch είναι ένα προηγμένο διαδραστικό σύστημα 
με έγχρωμη οθόνη αφής 6.1” και με δυνατότητες πολυμέσων 
που προβάλλει τις βασικές πληροφορίες του οχήματος, ενώ 
συνδέεται με την κάμερα οπισθοπορίας για ασφαλέστερη 
οδήγηση και ευκολότερο παρκάρισμα. Επιπλέον, παρέχει τη 
δυνατότητα πλήρους συνδεσιμότητας με θύρες USB και aux-
in και χρήση λειτουργιών Bluetooth. Για τη συμβατότητα του 
κινητού σας με το Bluetooth μπορείτε να συμβουλευθείτε και 
το www.toyota-tech.eu/Bluetooth/search.aspx 

Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης - Traction Control (TRC)
Σε μία έντονη επιτάχυνση, οι κινητήριοι τροχοί 
κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσφυσή τους και να 
αρχίσουν να «σπινάρουν». το TRC μειώνει αυτόματα 
την ισχύ και ελέγχει την πίεση πέδησης με στόχο την 
αποκατάσταση της πρόσφυσης.



Αποκτώντας ένα Hilux, απολαμβάνετε τη 
σιγουριά που σας εξασφαλίζει η παγκόσμια φήμη 
της Toyota για ποιότητα και εξυπηρέτηση. 

3Εγγύηση
ανταλλακτικών

χρόνια 
 

Η προσωπική σας πινελιά
 Τα αξεσουάρ Toyota είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με την ίδια φροντίδα και προσοχή στη λεπτομέρεια που δίνουμε στα 
οχήματα Toyota. Ειδικά σχεδιασμένα να εξυπηρετούν τις ανάγκες σας, ταιριάζουν απόλυτα στο αυτοκίνητό σας και προσθέτουν την 
προσωπική σας πινελιά. Ελεγμένα και δοκιμασμένα στις σκληρότερες συνθήκες, σας εγγυώνται μέγιστη αξιοπιστία και ανθεκτικότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση των ανταλλακτικών Toyota, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο 
Εξουσιοδοτημένο 'Εμπορο ή Επισκευαστή Toyota.

Toyota Eurocare
Δε θέλουμε να υπάρχει κανένας περιορισμός στις διαδρομές που θα κάνετε με το νέο Hilux σας. Γι’ αυτό και το πρωτοποριακό 
πρόγραμμα οδικής βοήθειας 3 χρόνων “Toyota Eurocare”, σας καλύπτει σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε 
περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, το πρόγραμμα “Toyota Eurocare” είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί άμεσα και εύκολα, ώστε εσείς να 
συνεχίσετε το ταξίδι σας αμέριμνοι.

3Οδική
βοήθεια

χρόνια

Πλήρης 
έλεγχος

Πρόγραμμα συντήρησης
Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Toyota θα σας ενημερώσει για το πρωτοποριακό πρόγραμμα συντήρησης που συνοδεύει το Hilux. Η 
διαδικασία είναι απλή και στοχεύει στη μεγαλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Το Hilux χρειάζεται ένα πλήρες service κάθε 30,000 χλμ. 
ή δύο χρόνια, και ένα ενδιάμεσο service κάθε 15,000 χλμ. ή ένα χρόνο. (Η αλλαγή λαδιών απαιτείται κάθε 7.500 χλμ ή ένα χρόνο).

Έξυπνη σχεδίαση
Το Hilux είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο το κόστος τακτικής συντήρησής του. 
Τα μηχανικά μέρη που απαιτούν συντήρηση είναι λιγότερα, ενώ απαιτούν service μετά από περισσότερα χιλιόμετρα, χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι η τεχνολογία του Hilux είναι προσβάσιμη εύκολα και 
απλά, μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο τις ώρες εργασίας που απαιτούνται. Τα πλεονεκτήματα αυτά, σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές 
τιμές των ανταλλακτικών της Toyota, μειώνουν σημαντικά το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας του νέου σας Hilux, ενώ παράλληλα το 
αυτοκίνητό σας βρίσκεται πάντα σε ιδανική κατάσταση λειτουργίας.

Μειωμένα κόστη 
συντήρησης

Μειωμένα κόστη ανταλλακτικών και εργασίας
Το Hilux είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί το κόστος των επισκευών μετά από κάποιο ατύχημα. Οι προφυλακτήρες 
διαθέτουν συστήματα απορρόφησης της δύναμης σύγκρουσης ενώ τα ακριβά προς αντικατάσταση μέρη και ανταλλακτικά είναι 
τοποθετημένα μακριά από «επικίνδυνες» περιοχές που συνήθως επιβαρύνονται σε περίπτωση ατυχήματος. Για το λόγο αυτό είναι 
βιδωμένα και όχι κολλημένα, με αποτέλεσμα η αφαίρεση και επισκευή ή η αντικατάστασή τους να γίνεται γρήγορα και απλά. Συνεπώς, ο 
κάτοχος του αυτοκινήτου έχει λιγότερο κόστος ανταλλακτικών και εργασίας.

Χαμηλά 
κόστη 
επισκευής

6 /180.000km

Ολική εγγύηση

Εγγύηση
Είμαστε σίγουροι ότι κάθε Hilux είναι τόσο άψογα κατασκευασμένο, ώστε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε 6 χρόνια ή 180,000 χλμ. της 
πλέον ολοκληρωμένης εγγύησης για κάθε μηχανικό μέρος του αυτοκινήτου, χωρίς κανέναν χιλιομετρικό περιορισμό για το πρώτο έτος. 
 Σκουριά και ελαττώματα στη βαφή
Η εγγύηση καλύπτει οποιοδήποτε ελάττωμα στη βαφή ή την εμφάνιση σκουριάς στα μέρη του αμαξώματος που έχουν βαφτεί, που 
οφείλεται σε ελάττωμα των υλικών, για περίοδο 3 χρόνων (1 χρόνο για το χώρο φόρτωσης).
Αντισκωριακή εγγύηση
Η ολοκληρωμένη εγγύηση Toyota περιλαμβάνει αντισκωριακή εγγύηση 6 χρόνων (3 χρόνια για το χώρο φόρτωσης), ανεξάρτητα από τα 
χιλιόμετρα που έχετε διανύσει, η οποία καλύπτει οποιαδήποτε διάτρηση του αμαξώματος (εσωτερικά προς εξωτερικά) που οφείλεται σε 
ελαττώματα των υλικών ή της εργασίας.

χρόνια
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Η Toyota είναι υπερήφανη για τη συνεχή βελτίωση
των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Αναλύουμε την κάθε σχεδιαστική λεπτομέρεια των 
οχημάτων μας θέλοντας να διασφαλίσουμε την 
ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επίπτωση σε όλο 
τον κύκλο ζωής τους. Μέσα από αυτή τη διεξοδική 
προσέγγιση δημιουργήσαμε μία σειρά καινοτόμων 
χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στη βελτίωση 
της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων μας.

Σχεδιάζοντας το αυτοκίνητό σας

Μεταφορά οχημάτων και 
ανταλλακτικών

–  Εφαρμόζουμε τις πλέον αποδοτικές 
και φιλικές προς το περιβάλλον 
μεθόδους logistics

–  Όσο είναι εφικτό, επιλέγουμε 
τρόπους μεταφοράς με τις λιγότερες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον

Κατά την πώληση και τεχνικό 
έλεγχο του οχήματός σας

–  Πληροφορούμε τους οδηγούς για τα 
οφέλη ενός οικολογικού αυτοκινήτου

–  Ενημερώνουμε τους οδηγούς για 
τις ευθύνες τους απέναντι στο 
περιβάλλον κατά την οδήγηση και 
φροντίδα του αυτοκινήτου τους

Κατά την παραγωγή του αυτοκινήτου σας
–  Καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθειες να μειώσουμε 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εργοστασίων 
μας, εφαρμόζοντας το Σύστημα Παραγωγής Toyota

–  Όλες οι κατασκευαστικές εργασίες διέπονται από το 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001

Ολοένα λιγότεροι 
ρύποι εκπέμπονται 

για την κατασκευή του 
HILUX από το 2002

Το 95% του Hilux είναι ανακτήσιμο και 
επαναχρησιμοποιήσιμο. Το 100% των 
υλικών είναι κωδικοποιημένο, ενώ έχουν 
εξαλειφθεί τελείως από την παραγωγή τα 
τέσσερα βαρέα μέταλλα (σύμφωνα με την 
οδηγία 2000/53/EC).

Η περιβαλλοντική πολιτική της 
Toyota παρέχει στους οδηγούς, νέους 
πρωτοποριακούς τρόπους απόσυρσης 
του παλαιού αυτοκινήτου τους. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα www.edoe.gr ή 
απευθυνθείτε στον τοπικό έμπορο Toyota.

Το τέλος ζωής του οχήματός σας;

95%       του 
HILUX είναι
ανακτήσιμο

λιγότερο καύσιμο & 
ρύποι

20–30%

1.  Αφαιρέστε όλα τα περιττά βάρη 
από το αυτοκίνητό σας.

2.  Σχεδιάστε τη διαδρομή που θα ακολου-
θήσετε και αποφύγετε τις παρακάμψεις.

3.  Μην χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας 
για μικρές διαδρομές.

4.  Ελέγχετε την πίεση 
των ελαστικών σας τακτικά.

5.  Φροντίστε το αυτοκίνητό σας σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

6.  Προσπαθήστε να ανεβάζετε ταχύτητα 
όσο το δυνατόν νωρίτερα.

7.  Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά αξεσουάρ 
του αυτοκινήτου (π.χ. κλιματισμό) 
μόνο όταν είναι απαραίτητο.

8. Ακολουθήστε τη ροή της κίνησης.

9.  Έχετε τα παράθυρα κλειστά (χρησιμοποιήστε 
το σύστημα εξαερισμού όταν χρειάζεται).

10.  Σβήστε τον κινητήρα όταν πρέπει 
να μείνετε στάσιμοι για παραπάνω 
από ένα λεπτό.

10 συμβουλές από την Toyota για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον οδήγηση, 
που οδηγεί σε μείωση των εκπομπών CO2  έως 30%

Ως μία εταιρία παγκόσμιας εμβέλειας, 
προσπαθούμε να βρισκόμαστε σε όλα τα 
σημεία που μας χρειάζονται οι πελάτες 
μας. Κατά συνέπεια η παρουσία μας στην 
Ευρώπη είναι πολύ ισχυρή.  Αυτό μειώνει τις 
αποστάσεις και τους χρόνους παράδοσης, 
κάτι που ωφελεί εσάς και το περιβάλλον.

Εθνικές εταιρίες πωλήσεων 
Κέντρα logistics – οχημάτων 
Κέντρα logistics – αξεσουάρ/ανταλλακτικών 
Εγκαταστάσεις παραγωγής 
Εταίροι 
Κέντρα εκπαίδευσης
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Για την Toyota, η ποιότητα δεν είναι απλώς  
μια υπόσχεση. Είναι τρόπος ζωής.

Τίποτα δεν είναι τόσο καλό ώστε να  
μην μπορεί να γίνει καλύτερο.
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Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έντυπο να είναι ακριβή την εποχή δημοσίευσής 
του. Οι εικόνες στο παρόν έντυπο ίσως να μην παρέχουν ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων του αμαξώματος. Λεπτομέρειες για 
τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται στις τοπικές συνθήκες και κανονισμούς 
και ίσως διαφέρουν από τα μοντέλα που διατίθενται στην περιοχή σας. Παρακαλούμε ζητήστε από τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους 
Toyota να σας ενημερώσουν σχετικά με τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων που διατίθενται στην περιοχή σας. 
• Η Toyota Motor Europe διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση. • ©2011 by NV Toyota Motor Europe (“TME”). Η αναγνωσιμότητα των QR Codes που απεικονίζονται στο 
φυλλάδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σκάνερ που έχει χρησιμοποιηθεί. Η Toyota δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το 
μηχάνημά σας δεν μπορεί να διαβάσει κάποιους QR Codes. • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του 
παρόντος φυλλαδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Toyota Motor Europe.

Απολαύστε την εμπειρία οδήγησης του 
νέου Hilux και αποκτήστε περισσότερες 
πληροφορίες, στο εξουσιοδοτημένο 
δίκτυο Toyota ή επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας

www.toyota.gr

Εστιάστε το smartphone 
ή την webcam σας στο 
γραφικό και ξεκινήστε μια 
νέα εμπειρία με το Hilux.
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Hilux uses special paper in support of sustainable forest management.


