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TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU

DENNE SA POZERÁME DO BUDÚCNOSTI, ZDOKONAĽUJEME SA, 
ROZVÍJAME SA. CHCEME NEUSTÁLE PREŽÍVAŤ RADOSŤ – NAPRÍKLAD 
S VOZIDLOM, KTORÉ PREVÝŠI OČAKÁVANIA, BUDÍ NADŠENIE, 
VZRUŠUJE, UPOKOJUJE A PRINÁŠA MAJITEĽOVI TO NAJLEPŠIE, 
ČO PRE SÚČASNÝ ŽIVOT POTREBUJE.

TOYOTA. VŽDY LEPŠIA CESTA
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KVALITA, ODOLNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ 
ŽIADNY TERÉN NIE JE PRÍLIŠ ŤAŽKÝ

Zabudnite na únavné dni v kancelárii – ani obtiažny terén, ani stres každodenného 
života nedokážu nový Hilux vyviesť z miery. Tento nový pick‑up je teraz totiž 

ešte pevnejší a odolnejší ako predtým. Základom všetkého je jeho legendárna 
odolnosť a spoľahlivosť. Štruktúra rámu a karosérie bola upravená tak, aby 

zabezpečila dostatočnú tuhosť vozidla, a silnejší a širší kryt spodnej časti 
podvozku zabezpečuje lepšiu ochranu všetkých dôležitých komponentov. Všetky 

časti Hiluxu sú vyrobené tak, aby uspeli aj v tých najnáročnejších skúškach. 
Nový rám spolu s novým zavesením a novonavrhnutými prevodovými stupňami 

prispieva k lepšej ovládateľnosti vozidla a pohodliu pri jazde. Zvládnuť aj to 
najnáročnejšie prostredie pomáha aj systém aktívnej kontroly trakcie pri rozjazde 

(A‑TRC) a uzávierka zadného diferenciálu*, ktorá zabezpečí optimálne využitie 
trakčnej sily. Všetky tieto zdokonalenia ešte zvyšujú jedinečné schopnosti Hiluxu, 

vďaka ktorým je jeho šoférovanie po ceste aj v teréne prirodzené a bez námahy. 

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)

Asistent rozjazdu do kopca (HAC) odbrzdí vozidlo 
až dve sekundy po uvoľnení brzdového pedála, 

čo vám pomôže rozbehnúť sa plynulo a bez 
podbehnutia aj do veľmi prudkého kopca.

* K dispozícii pre všetky verzie s pohonom 4×4.
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DOBRODRUŽNÉ CESTY SO SCHOPNOSŤAMI 
ŠPIČKOVÉHO PICK‑UPU
Pracovať intenzívne a baviť sa ešte intenzívnejšie – presne v tomto je 
pre vás Hilux tým najlepším pomocníkom. Nové zavesenie kolies posúva 
pohodlie pri riadení na úroveň očakávanú u špičkových SUV bez toho, 
aby vozidlu uberali na sile typickej pre skutočného pracanta a ťahúňa. 
Uvezie väčší náklad alebo viac voľnočasovej výbavy, pretože má ťažnú 
kapacitu 3,2 tony a väčšiu ložnú plochu. Jej rozmery sú teraz 1 540* mm 
(v najširšom mieste) × 1 525* mm. Navyše je vybavený stabilizačným 
systémom prívesu TSC (Trailer Sway Control), ktorý bráni rozkmitaniu 
prívesu a zabezpečuje jeho stabilitu pri bočnom vetre alebo náhlych 
zmenách povrchu vozovky. Stručne povedané, nech už veziete na svojich 
cestách za dobrodružstvom čokoľvek, jazda v Hiluxe bude vždy príjemná 
a pohodlná.

Asistent pre jazdu z kopca (DAC)#

Asistent pre jazdu z kopca vám pomôže bezpečne 
a s istotou zvládnuť aj veľmi prudké klesania. Systém 
aplikuje potrebnú brzdnú silu individuálne na každé 
koleso a tým udržuje nízku rýchlosť a stabilitu vozidla 
tak, aby ste sa mohli sústrediť len na prácu s volantom 
a vyhnúť sa všetkým nebezpečným prekážkam.

* Platí pre verziu Double Cab #K dispozícii podľa stupňa výbavy
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Motor
2,4 D‑4D
Diesel  6 M/T  4×2/4×4

Motor
2,4 D‑4D
Diesel  6 A/T  4×4

Výkon
110 kW (150 k)

Výkon
110 kW (150 k)

Krútiaci moment
400/1600‑2000
(Nm/ot.min‑1)

Krútiaci moment
400/1600‑2000
(Nm/ot.min‑1)

Spotreba paliva*
6,8–7,1 l/100 km

Spotreba paliva*
7,8 l/100 km

Emisie CO2*
178–187 g/km

Emisie CO2*
204 g/km

M/T = Manuálna prevodovka  A/T = Automatická prevodovka

* Kombinovaná prevádzka, údaje pre verziu Double Cab

MAJSTER KRÚTIACEHO MOMENTU
Hilux so svojím úplne novým vznetovým motorom búra všetky 
doterajšie limity výkonu a krútiaceho momentu. Motor 2,4 litra  
D‑4D dosahuje špičkovú kvalitu najmä vďaka novým technológiám, 
ktoré krútiaci moment dramaticky zvyšujú v rozsahu od nízkych 
po stredné otáčky a zároveň zvyšujú akceleračné schopnosti 
na vynikajúcu úroveň. Prispievajú tiež k výnimočne vysokej 
ťažnej kapacite vozidla, ktorá svojou hodnotou 3,2 tony stavia 
Hilux do popredia vo svojej triede. 

Motor je skonštruovaný tak, aby mal tichý chod a nízku spotrebu 
paliva. Zdokonalené odhlučnenie motora môže v skutočnej 
prevádzke spôsobiť, že zabudnete na to, že neriadite osobné 
vozidlo, ale pick‑up. To isté platí pre nové, mimoriadne účinné 
prevodovky – 6 stupňovú manuálnu a 6 stupňovú automatickú: 
vzbudzujú u vodiča pocit, že sedí za volantom špičkového SUV.
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DRÁŽDIVO ATRAKTÍVNY DIZAJN 
Len máloktoré vozidlo sa môže hrdiť blatom a pieskom na svojej 
kapote tak ako Hilux. Jeho robustný dizajn je navrhnutý tak, aby 
vyzeral dobre pri akejkoľvek práci alebo outdoorovej aktivite 
a v akomkoľvek prostredí – neznesiteľne horúcom či ľadovo 
chladnom. Ide o typický dizajn Toyoty vo svojom najambicióznejšom 
podaní plnom pevných tvarov a výrazných hrán, ktoré zdôrazňujú 
celkovú húževnatosť vozidla. Všetko, od 3D mriežky chladiča – 
teraz integrovanej priamo do kapoty vozidla a výrazne ohraničenej 
LED svetlometmi pre zdôraznenie sily a jednoliatosti – až po 
mohutné lemy blatníkov a dynamické bočné línie, dáva najavo 
silu a premyslenú konštrukciu celého vozidla. Chrómované lišty 
pozdĺž okien* a široká škála ponúkaných kolies sú len ďalšími 
pútavými prvkami zdôrazňujúcimi celkový vzhľad.

A nie je možné prehliadnuť ani ďalšie 
výrazné prvky: LED svetlá pre denné 
svietenie* a LED stretávacie svetlá* 
pretiahnuté až k blatníkom, ktoré dávajú 
vozidlu ešte pevnejší a mohutnejší vzhľad.

* K dispozícii podľa stupňa výbavy 
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SILNÝ DOJEM 
Toyota Hilux vyzerá pôsobivo aj v mestskom prostredí. 
Charakteristický dizajn Toyota v tej najtrúfalejšej podobe 
sa snúbi s mnohými priamočiarymi tvarmi a ostrými 
hranami, ktoré ešte zdôrazňujú premyslenú robustnosť. 
O kultivovanom výkone vypovedá všetko od masky 
chladiča s priestorovým rastrom, cez rozšírené podbehy 
kolies, až po dynamické bočné krivky tohto vozidla. 
Toyota Hilux má charakter a mestský štýl. 
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ROBUSTNÝ ZVONKU, 
POHODLNÝ VO VNÚTRI
Tento pick‑up je typický kvalitným interiérom a atraktívnymi a odolnými 
materiálmi kombinovanými s najmodernejšou technikou prispievajúcou 
k maximálnemu pohodliu vodiča a cestujúcich. Vo svojej triede najlepší 
elektronický systém obmedzujúci kývanie a hojdanie karosérie zaisťuje 
tak plynulú jazdu, že sa budete cítiť, akoby ste cestovali v špičkovom SUV. 
Podobne je tomu aj pri novo tvarovaných polohovateľných kožených 
sedadlách*, ktoré ponúkajú vodičovi pevnejšiu oporu a vyšší stupeň 
pohodlia. Volant je výškovo aj pozdĺžne nastaviteľný a umožňuje vodičovi 
pripraviť si ideálnu prevádzkovú pozíciu. K dispozícii je tiež manuálna 
alebo automatická klimatizácia* so vzduchovým filtrom a elektrická 
zásuvka na 220 V* pre napájanie vlastných elektrických zariadení. 

(1) Zadné sedadlá delené v pomere 
60:40* je možné sklopiť a získať tak ďalší 
priestor pre batožinu. 

(2) Či už idete terénom alebo do práce, 
určite Vám príde vhod studený nápoj  
uložený v chladiacom boxe* v prístrojovej 
doske. Hilux je vo všeobecnosti nesmierne 
štedrý na úložné priestory – po celej kabíne 
ich nájdeme neuveriteľných jedenásť. 

* K dispozícii podľa stupňa výbavy 
16
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Toyota Touch® 2*
Multimediálny systém 
vám pomocou dotykového 
7" displeja umožní získať 
informácie aj zábavu z celého 
sveta. Stačí listovať medzi 
jednotlivými obrazovkami 
a vstúpiť do sveta 
množstva funkcií.

Multiinformačný displej*
Nový farebný multiinformačný 
displej uľahčí prístup 
k základným cestovným 
informáciám. 
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NOVÉ DIMENZIE TECHNOLÓGIÍ 
PRE PICK‑UP

Hilux je vybavený celým radom inovatívnych technológií, 
ktoré slúžia na uľahčenie každodenného cestovania. Ide 

napríklad o 7" dotykový displej Toyota Touch® 2* v slovenskom 
jazyku, ktorý poskytuje rad multimediálnych funkcií. 

Je pripojený k modernému audio systému, ktorého hlasitosť 
sa ovláda na volante. Ďalšou prednosťou Hiluxu je jeho 

multiinformačný 4,2" displej na prístrojovom paneli, ktorý 
zobrazuje údaje o prebiehajúcej jazde a ďalšie informácie 

palubného počítača. Všetky tieto funkcie sú ľahko 
dosiahnuteľné prostredníctvom príjemného ovládania 

na volante.

Systém Smart Entry & Start*
Týmto systémom odomknete 
dvere vozidla jednoduchým 
stlačením tlačidla na kľučke 
dverí. Motor sa štartuje 
a vypína štartovacím tlačidlom. 
Jediné, čo musíte urobiť, je mať 
Smart Entry kľúč pri sebe.

Prepínač pohonu 
všetkých kolies#

Pre väčšie pohodlie vodiča 
je Hilux namiesto páčkou 
vybavený prepínačom 
pohonu všetkých kolies.

* K dispozícii podľa stupňa výbavy 
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SRS airbagy
Hilux je vybavený siedmimi SRS airbagmi – čelnými, 
bočnými, hlavovými pre oba rady sedadiel a kolenným 
airbagom pre vodiča – a ponúka tak maximálnu 
ochranu pre vás aj ostatných cestujúcich.

Kontrola stability vozidla (VSC)
Kontrola stability vozidla (VSC) aktivuje 
jednotlivé brzdy a upravuje výkon motora 
tak, aby pomáhala udržiavať stabilitu vozidla 
a aby pri prudkom zatáčaní na vozovke 
s klzkým povrchom nedošlo k šmyku.
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VYSOKÉ TÓNY BEZPEČNOSTI 

ISOFIX
Zadné sedadlá sú vybavené špeciálnymi 
kotviacimi bodmi* pre detské sedačky 
(vrátane horných úchytov Top‑Tether). 
Umožňujú tak na zadné sedadlá 
bezpečne umiestniť detskú sedačku 
so systémom ISOFIX.

* K dispozícii podľa stupňa výbavy

Robustná rámová karoséria
Pre dosiahnutie mimoriadne 
vysokej tuhosti boli všetky 
časti rámovej karosérie 
vrátane priečnika, 
pozdĺžnika a veže úchytu 
zavesenia spevnené.

Hilux exceluje v náročných situáciách. Je koniec koncov 
skonštruovaný tak, aby obstál aj v tých najťažších skúškach. 

Pri úpravách štruktúry rámu a karosérie bola v ešte väčšej 
miere použítá vysokopevnostná oceľ (High‑Tensile Strength 

Steel – HTSS) tak, aby pri prípadnej nehode boli všetci 
cestujúci maximálne chránení. Bočné a priečne nosníky 

sú teraz pevnejšie, väčšie a silnejšie, takže môžu pohltiť viac 
nárazovej energie a účinnejšie ju rozptýliť. Bezpečnosť pri 

nehodách zvyšujú aj systémy aktívnej bezpečnosti vrátane 
kontroly stability vozidla (VSC) a siedmich SRS airbagov.
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TOYOTA SAFETY SENSE
Toyota v roku 2015 odštartovala revolúciu v bezpečnosti osobných automobilov. Od tohto roku 
sú všetky osobné modely Toyota vybavené systémom Toyota Safety Sense – technicky vyspelým 
paketom technológie aktívnej bezpečnosti, postaveným na modernej elektronike a schopným 
účinne minimalizovať riziko nehody. Paket je ponúkaný buď priamo v rámci štandardnej výbavy, 
alebo za cenu porovnateľnú s príplatkom za metalický odtieň karosérie.

Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) 
s funkciou rozpoznávania chodcov (PD)

Bezpečnostný systém predchádzania 
kolíziám využíva kameru v spojení s laserom 
pre rozpoznávanie vpredu idúcich vozidiel. 
Ak systém vyhodnotí potenciálne riziko 
nehody, vodič je akustickým a vizuálnym 

varovaním upozornený a súčasne sa aktivuje 
brzdový asistent. V prípade, že vodič 
nezačne včas sám brzdiť, automaticky 

sa aktivujú brzdy s cieľom stretu zabrániť, 
alebo aspoň minimalizovať jeho následky. 

Systém opustenia jazdného pruhu (LDA)

Asistent pre jazdu v pruhoch, ako súčasť 
bezpečnostného systému Toyota Safety 
Sense, sleduje kamerou vodorovné 
značenie vpredu na vozovke, a pokiaľ 

vozidlo začne vychádzať z jazdného pruhu 
bez toho, aby vodič dal znamenie o zmene 

smeru jazdy, systém ho akustickým 
a optickým varovaním upozorní – vodič 

potom môže smer jazdy upraviť. 

Systém rozpoznávania dopravných 
značiek (RSA)

Systém RSA sleduje dopravné značky 
pred vozidlom a nasledovne v zornom 

poli vodiča na novom farebnom 
TFT displeji zobrazuje rôzne užitočné 

informácie, ako napr. aktuálne 
rýchlostné obmedzenia alebo zákaz 
predchádzania. Systém tiež vydáva 

akustické a optické varovania 
v prípade, že vodič príslušné 

dopravné značky nerešpektuje. 

Detekcia únavy vodiča (SWS)

Keď sa vozidlo začne pohybovať 
nestabilne počas jazdy, mohlo 

by to znamenať stratu koncentrácie 
vodiča. Systém reaguje na takéto 
situácie a varuje hlasným zvukovým 
a vizuálnym signálom a navrhuje 

vodičovi prerušenie jazdy. 
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1555 mm
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KAROSÉRIA VYCHÁDZAJÚCA V ÚSTRETY 
VŠETKÝM VAŠIM POTREBÁM

Netreba nadsadzovať veľkosť svojho úlovku! Pravdou však je, 
že celková dĺžka Hiluxu sa zväčšila a dvojitá kabína ponúka 

dokonalú kombináciu odolnosti charakteristickej pre pick‑up 
a pohodlia typického pre SUV. Interiér bol upravený tak, 

aby mohol všetkým pasažierom ponúknuť viac priestoru. 
Na predných sedadlách je väčší priestor tak v oblasti ramien, 

ako aj hlavy. Väčší je aj rozsah nastavenia polohy sedadiel tak, 
aby sa dala prispôsobiť každej veľkosti postavy. K tomu 
navyše väčší priestor pre nohy cestujúcich na zadných 

sedadlách znamená, že sa každý môže cítiť pohodlne 
a pripraviť sa na nové dobrodružstvá.

Celková hmotnosť  3210 kg
Výbava  Executive
Motor 2,4 D‑4D
Pohon  4×4
Prevodovka 6 A/T

Nový Hilux je na predných 
aj zadných sedadlách 
vybavený systémom 

upozorňujúcim na nezapnuté 
bezpečnostné pásy.
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HILUX BASE

Hlavné prvky výbavy (platí pre Double Cab) 
–  17" oceľové disky kolies 
–  Halogénové predné svetlomety s denným svietením 
–  Manuálna klimatizácia 
–  Multiinformačný displej monochromatický 
–  Audiosystém s rádiom, CD prehrávačom, 
Bluetooth® hands‑free  4 reproduktormi 

–  Multifunkčný volant 
–  Rezervné koleso – oceľový disk 
–  Vrstvené čelné sklo 
–  Uzávera diferenciálu zadnej nápravy 
–  Otočný prepínač pohonu 4×2 / 4×4 
–  Ochranný rám zadnej steny kabíny 
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HILUX LIVE

Hlavné prvky výbavy (navyše k výbave Base, 
platí pre Double Cab) 
–  Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými 
ukazovateľmi smeru, elektricky ovládané 
a vyhrievané

–  Klimatizovaná predná schránka
–  Elektricky ovládané predné a zadné okná
–  Sťahovanie okna vodiča jedným dotykom 
s ochranou proti privretiu ruky

–  Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie 
(sklopný kľúč)

Voliteľné prvky výbavy
–  Celoplošné kryty kolies
–  Predný nárazník lakovaný 
vo farbe karosérie

–  B stĺpik čierno lakovaný
–  Predné hmlové svetlá
–  Tempomat

Kompletný zoznam prvkov výbav získate u autorizovaných predajcov Toyota 
alebo na www.toyota.sk
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Hlavné prvky výbavy (navyše k výbave Live) 
–  17" zliatinové disky kolies 
–  Predné hmlové svetlá 
–  Zadná parkovacia kamera 
–  Tempomat 
–  Vyhrievanie predných sedadiel (vodič + spolujazdec) 
–  Zatmavené okná bočné a zadné (Privacy glass) 
–  Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky sklopné 
–  Multiinformačný displej TFT 4,2“ (farebný) 
–  Multimediálny systém Toyota Touch® 2 
–  Kožou obšitý volant a hlavica radiacej páky 
–  Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné 
–  DAC (asistent pre zjazd prudkých kopcov) 
–  Predný nárazník lakovaný vo farbe karosérie 
–  Zadný nárazník chrómovaný 
–  Predná mriežka chrómovaná 

Voliteľné prvky výbavy 
–  Toyota Safety Sense 

Výbava Active neobsahuje (oproti výbave Live) 
–  Ochranný rám zadnej steny kabíny 

HILUX ACTIVE

Kompletný zoznam prvkov výbav získate u autorizovaných predajcov Toyota 
alebo na www.toyota.sk
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HILUX EXECUTIVE

Hlavné prvky výbavy (navyše k výbave Active) 
–  18" zliatinové disky kolies 
–  LED predné svetlomety a svetlá denného svietenia 
–  Automatické nastavovanie výšky svetlometov 
–  Automatická klimatizácia 
–  Toyota Safety Sense 
–  Smart Entry & Start (2× inteligentný kľúč) 
–  Sťahovanie všetkých okien jedným dotykom s ochranou proti privretiu ruky 

Kompletný zoznam prvkov výbav získate u autorizovaných predajcov Toyota 
alebo na www.toyota.sk

Voliteľné prvky výbavy
–  Čalúnenie sedadiel v kombinácii prírodná / syntetická koža
–  Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s pamäťou
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VŠETKO JE PRIPRAVENÉ  
PRE ĎALŠIE VÝZVY 
Z hľadiska ciest za dobrodružstvom neexistujú pre Hilux 
žiadne limity. Pomocou originálneho príslušenstva môžete 
zvýšiť jeho schopnosti a podporiť všetky prednosti, 
či už sa jedná o jeho využitie pri práci, vo voľnom čase, 
alebo pre zdôraznenie vášho osobného štýlu.
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1.  Invincible emblém  
Symbol odolnosti, ktorý zdôrazňuje vašu značku. 

2.  Horný ochranný rám  
Brúsená nerezová oceľ zdôrazňujúca silu a robustnosť vozidla. 

3.  Obloženie nákladového priestoru  
Presne tvarované obloženie zachovávajúce maximálnu veľkosť nákladového priestoru: 
odolný polyetylén chráni spodnú, bočnú aj zadnú časť nákladového priestoru. 

4.  Bočný rám s integrovanými nášľapmi  
Spoločne s protišmykovým povrchom nášľapov tvorí dutý rám pevnú oporu pre 
bezpečné nastupovanie do vozidla. Taktiež slúži na ochranu spodnej časti karosérie 
pred drobným poškodením. 
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Pevná nadstavba pre voľnočasové aktivity
Odolná voči poveternostným vplyvom a neuveriteľne praktická. 

Dáva vozidlu optickú jednotu a pevnosť. Je navrhnutá špeciálne pre Hilux, 
má uzamykateľné, vyklápacie tónované sklá a interiérové LED osvetlenie.

Ťažné zariadenie
S kapacitou 3 200 kg poskytuje 

ťažné zariadenie Toyota 
dostatok priestoru pre zapojenie 

najrôznejších prívesov.
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Bočný ochranný rám
Výrazný rám z nerezového 

materiálu priťahuje pozornosť 
a zároveň chráni bočné dvere pred 

drobnými odreniami.

Pevný kryt s horným rámom
Odklápacie uzamykateľné 
veko s tvarovaným spojlerom. 
K dispozícii vo všetkých farbách 
karosérie s voliteľným horným 
rámom z nerezovej ocele.
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Ťažné zariadenie
S kapacitou 3 200 kg poskytuje ťažné 

zariadenie Toyota dostatok priestoru pre 
zapojenie najrôznejších prívesov.

Hliníkový rolovací kryt
Uzamykateľný hliníkový rolovací 

kryt chráni predmety uložené 
v nákladovom priestore.
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Výsuvná nakladacia podlaha
Kĺže po hliníkových 
koľajničkách zabudovaných 
v podlahe a pomáha pri 
nakladaní predmetov 
až do hmotnosti 300 kg. 
Protišmykový povrch 
so zdvihnutými okrajmi 
zaisťuje bezpečnú 
manipuláciu s nákladom.

Úložná schránka
Schránka umiestnená na boku 
nákladového priestoru je ľahko 
prístupným úložiskom. 
Je uzamykateľná a dokonale 
ochráni obsah proti vode, 
blatu a ďalším nečistotám.

Uvedené prvky predstavujú iba časť z bohatej ponuky originálneho príslušenstva Toyota.
Informácie o kompletnej ponuke príslušenstva získate u autorizovaných predajcov Toyota.
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ENERGICKÝ VZHĽAD 
V AKEJKOĽVEK FARBE

040 Biela – čistá 070 Biela – perleťová**
(nie je pre Single Cab)

6S3 Zelená – oáza* 
(obmedzená dostupnosť) 
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  *  Metalický lak karosérie 
**  Perleťový lak karosérie

4V8 Bronzová – Avant Garde*1G3 Sivá – popolavá*

8X2 Modrá – vodná*218 Čierna – klasická*3T6 Červená – vulkanická*

1D6 Strieborná – zirkónová*
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PEVNÉ KOLESÁ

17" zliatinové disky kolies čierne 
brúsené (6 dvojitých lúčov) 

Voliteľná výbava

17" zliatinové disky kolies 
čierne brúsené (6 lúčov) 

Voliteľná výbava

18" zliatinové disky kolies 
čierne brúsené (6 lúčov) 

Voliteľná výbava

17" zliatinové disky kolies 
(6 lúčov)

Štandardne pre 
Double Cab s výbavou Active

18" zliatinové disky kolies 
dvojfarebné sivé brúsené 

(6 dvojitých lúčov)
Štandardne pre 

Double Cab s výbavou Executive

17" oceľové disky 
kolies strieborné

Štandardne pre 
Single Cab

17" oceľové disky kolies čierne
Štandardne pre Extra Cab 

a Double Cab s výbavou Base a Live
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Čierna prírodná / syntetická koža
Voliteľne pre výbavu Executive

Čierna látka
Štandardne pre výbavu Active a Executive

Čierna látka
Štandardne pre výbavu Base a Live

TRVANLIVÉ POŤAHY
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VLASTNOSTI S VPLYVOM NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SINGLE CAB
2,4 D‑4D

EXTRA CAB
2,4 D‑4D

DOUBLE CAB
2,4 D‑4D

6 M/T
2×4

6 M/T
4×4

6 M/T
4×4

6 M/T
4×4

6 A/T
4×4

Spotreba paliva (podľa platných noriem ES)

Mesto (l/100 km) 7,9 8,3 8,2 8,2 9,5

Mimo mesta (l/100 km) 6,1 6,4 6,3 6,3 6,7

Kombinácia (l/100 km) 6,8 7,1 7,0 7,0 7,8

Odporúčané palivo motorová nafta
cetánové č. 48 a vyššie

motorová nafta
cetánové č. 48 a vyššie

motorová nafta
cetánové č. 48 a vyššie

Objem palivovej nádrže (l) 80 80 80

Oxid uhličitý, CO (podľa platných noriem ES)

Mesto (g/km) 209 218 216 219 250

Mimo mesta (g/km) 161 168 167 167 177

Kombinácia (g/km) 178 187 185 185 204

Emisie (norma ES/715/2007 — ES 2015/45M)

Stupeň Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Oxid uhoľnatý, CO (mg/km) 136 136 136 136 74

Oxidy dusíka, NOx (mg/km) 82,2 82,2 82,2 82,2 76,7

Uhľovodíky, HC + oxidy dusíka, NOx (mg/km) 95,4 95,4 95,4 95,4 85,4

Pevné častice (mg/km) 1,31 1,31 1,31 1,31 1,25

Hluk počas jazdy [dB(A)] 72 72 72 72 69

Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou. Spotreba paliva a hodnoty emisií 
CO Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky, aktuálny stav vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet 
spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO Vášho vozidla.

M/T = manuálna prevodovka  A/T = automatická prevodovka
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MOTOR 2,4 D‑4D
6 M/T a 6 A/T

Kód motora 2GD‑FTV

Typ motora radový vznetový štvorvalec

Rozvodový mechanizmus 16 ventilov DOHC

Systém vstrekovania priame, Common rail

Zdvihový objem (cm) 2393

Vŕtanie × zdvih (mm × mm) 92,0 × 90,0

Kompresný pomer 15,6

Maximálny výkon (kW/ot.min‑1) 110/3400 

Maximálny krútiaci moment (Nm/ot.min‑1) 400/1600–2000

RÝCHLOSTI SINGLE CAB
2,4 D‑4D

EXTRA CAB
2,4 D‑4D

DOUBLE CAB
2,4 D‑4D

6 M/T
2×4

6 M/T
4×4

6 M/T
4×4

6 M/T
4×4

6 A/T
4×4

Maximálna rýchlosť (km/h) 175 170 170 170 170

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 13,2 13,2 13,2 13,2 12,8

ZAVESENIE KOLIES

Predné dvojité lichobežníkové

Zadné tuhá náprava s listovými pružinami

BRZDY

Predné kotúčové (ventilované)

Zadné bubnové
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ROZMERY A HMOTNOSTI SINGLE CAB
2,4 D‑4D

EXTRA CAB
2,4 D‑4D

DOUBLE CAB
2,4 D‑4D

6 M/T
2×4

6 M/T
4×4

6 M/T
4×4

6 M/T
4×4

6 A/T
4×4

Exteriér – dĺžka / šírka / výška (mm) 5330 / 1800 / 1795 5330 / 1855 / 1810 5330 / 1855 / 1815

Rozchod kolies – vpredu / vzadu (mm) 1535 / 1550 1535 / 1550 1535 / 1550

Previs vpredu / vzadu (mm) 1000 / 1250 1000 / 1250 1000 / 1250

Rázvor (mm) 3085 3085 3085

Polomer otáčania – stopový / obrysový (m) 6,3 / 6,7 6,4 / 6,7 6,4 / 6,7

Interiér – dĺžka (mm) N N 1732

Interiér – šírka predná / zadná (mm) N N 1441 / 1410

Interiér – výška (mm) N N 1170

Interiér – vzdialenosť dvoch pasažierov (mm) N N 841

Interiér – vzdialenosť sedadla od stropu predná / zadná (mm) N N 977 / 969

Nákladový priestor – dĺžka / šírka / výška (mm) 2315 / 1575 / 480 1810 / 1540 / 480 1525 / 1540 / 480

Celková hmotnosť (kg) 2950 3080 3150 3210

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1870–1905 1975–2030 2050–2110 2100–2170 2095–2155

Max. hmotnosť prívesu brzdeného / nebrzdeného (kg) 2800 / 750 3500 / 750 3500 / 750 3500 / 750

TERÉNNE SCHOPNOSTI SINGLE CAB
2,4 D‑4D

EXTRA CAB
2,4 D‑4D

DOUBLE CAB
2,4 D‑4D

6 M/T
2×4

6 M/T
4×4

6 M/T
4×4

6 M/T
4×4

6 A/T
4×4

Minimálna svetlá výška (mm) 277 289 293

Predný nájazdový uhol (°) 30 31 31

Zadný nájazdový uhol (°) 25 26 26

Hĺbka brodenia (mm) 700 700 700

M/T = manuálna prevodovka  A/T = automatická prevodovka  N = nie je definované
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ZÍSKAJTE ĎALŠIE INFORMÁCIE O MODERNEJ KONŠTRUKCII, 
SOFISTIKOVANÝCH BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOCH A HI‑TECH 
ZARIADENIACH, KTORÉ ROBIA Z HILUXU SKUTOČNÉHO LÍDRA.

Ukotvenie detskej sedačky ISOFIX
Vo vozidle sú zabudované špeciálne kotviace body 
– vrátane horného úchytného pásu, ktorý bráni 
preklopeniu sedačky dopredu – pre bezpečný a pohodlný 
spôsob správneho upevnenia detskej sedačky ISOFIX 
(k dispozícii u autorizovaných predajcov Toyota).

Systém Smart Entry & Start
Na rozdiel od bežného kľúča má inteligentný kľúč 
systému Smart Entry & Start zabudovaný vysielač, 
ktorý umožní odomknúť dvere jednoduchým 
zatiahnutím za kľučku a opätovne ich zamknúť 
dotykom senzora na kľučke. Na spustenie či vypnutie 
motora stačí jednoducho stlačiť tlačidlo Start / Stop. 
Kľúč Smart Entry & Start stačí nosiť vo vrecku 
či príručnej batožine.

Stabilizačný systém pre vozidlá s prívesom (TSC)
Systém TSC potláča akékoľvek kývanie prívesu ťahaného 
vozidlom, ktoré je spôsobené vetrom, nerovným 
povrchom alebo pohybmi volantu a pod. Využíva senzory 
detekujúce pohyby vozidla v pozdĺžnej a priečnej osi, 
akceleráciu a pohyby volantu a riadením spomaľovania 
a tlmením osových pohybov vozidla potláča kývanie 
prívesu. Aktiváciu systému TSC oznamuje indikátor šmyku 
zvukovou signalizáciou, zároveň sa zapínajú brzdové 
svetlá auta, aby boli upozornení vodiči idúci za vozidlom.

Senzor dažďa
Automatický senzor dažďa neustále nastavuje vhodnú 
rýchlosť stieračov a intervaly stierania.

Motor 2,4 l D‑4D
Vznetový motor 2,4 l D‑4D preukazuje špičkové 
vlastnosti, špeciálne čo sa týka vysokého krútiaceho 
momentu pri nízkych až stredných otáčkach a z toho 
vyplývajúcej mimoriadnej akcelerácie. Má tiež nižšiu 
spotrebu paliva a minimálnu mieru hlučnosti.

Aktívna kontrola trakcie pri rozjazde (A‑TRC)
Systém je nastavený tak na jazdu po ceste, ako aj terénom. 
Pomáha vodičovi udržať vozidlo v pohybe aj v tých 
najnepriaznivejších podmienkach. Ide o inteligentný 
systém riadenia trakcie, ktorý pribrzdí kolesá, ktoré 
sa dostali do šmyku, a rozdelí výkon motora rovnomerne 
medzi zostávajúce kolesá, ktorým trakcia zostala.
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TOYOTA
TOUCH 2

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA)
Systém LDA Vám pomôže udržať vozidlo 
v správnom smere jazdy tým, že začne vysielať 
vizuálne aj zvukové výstražné signály, ak vozidlo 
vybočilo zo svojho jazdného pruhu bez použitia 
znamenia o zmene smeru jazdy.

Asistent pre jazdu z kopca (DAC)
Pri schádzaní z prudkého svahu v teréne aplikuje DAC 
individuálne brzdnú silu na každé koleso; udržiava 
tým stabilitu vozidla a jeho rýchlosť v rozmedzí 
medzi 5 a 7 km/h. Je činný pri jazde vpred i vzad 
a v aktivovanom stave nepotrebuje žiadne ovládanie 
pomocou pedálov.

Hlavné reflektory s funkciou follow‑me‑home
Vodič môže túto funkciu aktivovať pre zvýšenie svojej 
bezpečnosti a svojho komfortu najmä v noci. Po aktivácii 
totiž zostávajú hlavné reflektory rozsvietené ešte 
30 sekúnd po zaparkovaní vozidla a môžu tak osvietiť 
cestu od vozidla k domovým dverám.

Indikátor ECO jazdy
Indikátor ECO jazdy, ktorý je k dispozícii pri vozidlách 
s automatickou prevodovkou, monitoruje rýchlosť 
vozidla a ukazuje, ako je vaša jazda úsporná.

Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Systém HAC pomáha vodičovi plynulo sa rozbehnúť 
i v prudkom svahu tým, že podrží brzdu v činnosti ešte 
2 sekundy po uvoľnení pedálu. Vozidlo preto nemôže 
pred rozjazdom cúvnuť. Systém sa aktivuje automaticky, 
ak stojí vozidlo v kopci a pokiaľ sa radiaca páka nachádza 
v ktorejkoľvek pozícii pre jazdu vpred.

Multimediálny systém Toyota Touch® 2
Toyota Touch® 2 je plne integrovaný multimediálny 
systém, ktorého súčasťou je farebná dotyková obrazovka 
so všetkými bežnými ovládacími funkciami a moderný 
audio systém s možnosťou pripojenia USB, iPod a chytrých 
telefónov. Pripojenie Bluetooth® 3.0 umožňuje 
také činnosti ako napr. Hands‑free telefonovanie, 
posielanie a prijímanie SMS a streamovanie hudby. 
Obrazovka WVGA je tiež prepojená so zadnou 
parkovacou kamerou umožňujúcou bezpečné cúvanie.
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Výzva 1
Nové vozidlo – nulové 

emisie CO.

Výzva 2
Životný cyklus – nulové 

emisie CO.

Výzva 3
Továreň – nulové 
emisie CO.

Výzva 4
Minimalizácia 
a optimalizácia 
spotreby vody.

Výzva 5
Spoločenská podpora 
myšlienky recyklácie 

a zavádzania systémov výroby 
založených na recyklácii.

Výzva 6
Spoločnosť budúcnosti, 
ktorá žije v harmónii 

s prírodou.

VÝZVY ZNAČKY TOYOTA OHĽADOM OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 2050
Toyota si stanovila 6 výziev súvisiacich s ochranou životného prostredia, ktoré má v úmysle realizovať 
do roku 2050. Naším hlavným cieľom je dosiahnutie vyrovnaného rozvoja v spolupráci s verejnosťou.

Viac informácií o opatreniach, ktoré Toyota venuje problematike životného prostredia, nájdete na adrese: www.toyota.sk v sekcii Svet Toyota alebo sa obráťte na miestneho predajcu vozidiel Toyota.

Dizajn a výroba
Analyzujeme každý 

konštrukčný prvok našich 
automobilov, aby sme si boli 
istí, že v priebehu celého 
životného cyklu bude jeho 
vplyv na životné prostredie, 
pokiaľ možno čo najmenší. 

Logistika
Toyota sa vždy snaží 

používať čo najefektívnejšie 
a najšetrnejšie dodávateľské 
a logistické riešenia pre 
životné prostredie.

Predaj automobilov
Neustále sa snažíme, 
aby zásady ekologickej 

efektívnosti boli zavádzané 
tiež v predajnej sieti Toyoty.

Jazda a servis
Ekonomická jazda 

automobilom a použitie 
originálnych dielov Toyoty 
umožňujú šetriť peniaze 
a minimalizovať škodlivý 

dopad na životné prostredie.

Znižujte, opätovne 
využívajte a spracovávajte

95 % vášho vozidla Hilux môže 
byť znovu použitého a je možné 
ho opakovane využiť. Navyše, 
naša politika ochrany životného 
prostredia ponúka inovatívne 

spôsoby vrátenia starého automobilu, 
až nastane tento okamih.

ŽIVOTNÝ CYKLUS AUTOMOBILU – PRÍSTUP TOYOTY K OTÁZKAM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
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Autorizovaný servis Toyota
Vaša Toyota musí prejsť servisnou prehliadkou 
najmenej raz za rok alebo každých 15 000 km 

(podľa toho, čo nastane skôr). 

Nízke náklady na údržbu Toyoty
Všetky vozidlá Toyota boli navrhnuté 

tak, aby boli minimalizované 
náklady na ich údržbu.

Originálne diely Toyota
Vo vašom vozidle boli použité iba originálne 

a schválené diely, preto si môžete 
byť istí najvyššou kvalitou Toyota.

Originálne príslušenstvo Toyota
Originálne príslušenstvo Toyota bolo 

navrhnuté a vyrobené s rovnakým dôrazom 
na detail ako celé vozidlo. Na všetky prvky 
príslušenstva Toyota zakúpené spoločne 
s vozidlom sa vzťahuje záruka 3 roky.1

Komplexná záruka
Na akúkoľvek poruchu spôsobenú 
výrobnou alebo montážnou1 

chybou v každom novom vozidle 
Toyota sa vzťahuje záruka na dobu 
až 3 roky alebo 100 000 km.2

Toyota Eurocare
Chceme, aby ste si bez starostí užívali 
radosť zo svojho vozidla. Preto vám 

zadarmo ponúkame 3‑ročný2 program 
asistenčnej služby Toyota Eurocare, 

ktorý funguje v 40 európskych krajinách.

Lepšie zabezpečenie
Komplexný zabezpečovací 

systém Toyota uspel v prísnom 
päťminútovom teste odolnosti 
proti vlámaniu stanovenom 
poisťovacími spoločnosťami.

1 Podrobnosti týkajúce sa záruky sú k dispozícii u dealerov značky Toyota. 2 V rámci záruky ponúkame tiež vrátenie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla do autorizovaného servisu Toyota. 
Okrem toho sa 3 ročná záruka trvanlivosti vzťahuje na lak v akejkoľvek farbe, bez ohľadu na počet najazdených kilometrov. Hilux má tiež 12 ročnú záruku na prederavenie karosérie.

Viac informácií o ochrane svojho automobilu nájdete na adrese: www.toyota.sk/service‑and‑accessories

ÚPLNÝ POKOJ NA DUŠI S TOYOTOU
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LEGENDÁRNA  
ODOLNOSŤ 
OD ROKU 1968 

Toyota Hilux je oprávnene hrdá na svoju 
dlhú históriu sprevádzanú legendárnou 
odolnosťou. Od svojho uvedenia na trh 
v roku 1968 zanechal tento legendárny 
pick‑up svoju stopu všade, kde sa objavil. 
Obišiel celý svet, zúčastnil sa pretekov 
v africkej púšti, podrobil si vulkány, 
preskúmal Amazóniu a dorazil až na severný 
pól. V roku 2015 sa Hilux znovu vyšplhal 
na stupne víťazov Dakarskej rallye a oslávil 
tretie umiestnenie medzi troma najlepšími 
pretekármi v posledných štyroch rokoch. 
Legendárna odolnosť a spoľahlivosť Hiluxu 
je preslávená po celom svete. Niet divu, 
že sa stal najpredávanejším pick‑upom 
na svete.
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BER, ČO CHCEŠ. CESTUJ, KDE CHCEŠ. ROB, ČO CHCEŠ. 
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Podľa všetkých našich znalostí a vedomostí zodpovedali všetky informácie uvedené v katalógu v dobe jeho tlače skutočnosti. Podrobnosti v technických údajoch o vozidle a vybavení uvedené v tomto katalógu sú závislé na miestnych podmienkach 
a môžu sa preto líšiť od modelov dostupných vo vašom regióne. Informujte sa prosím u svojho predajcu na detaily týkajúce sa príslušných špecifikácií a vybavenia. Farba vozidla sa môže čiastočne líšiť od fotografií vytlačených v tomto katalógu. 
Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail v technických údajoch, špecifikáciách a výbave bez predchádzajúceho upozornenia. ©2018 vlastní NV Toyota Motor Europe (TME). Žiadna časť tejto publikácie 
nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. 
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AK SI CHCETE VYSKÚŠAŤ NOVÝ HILUX ALEBO 
ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ, KONTAKTUJTE PROSÍM 
KTORÉHOKOĽVEK AUTORIZOVANÉHO PREDAJCU 
ALEBO NAVŠTÍVTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY 
www.toyota.sk 


