
COROLLA HYBRID
מפרט טכני ואבזור



רמת בטיחות
גבוהה

רמת בטיחות
נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8

מומנט )נ"מ(הספק )כ"ס(נתוני המנועים )הספק ומומנט מירביים(

98142מנוע בנזין, 1798 סמ"ק

72163מנוע חשמלי

122נתון משולב

תיבת ההילוכים

E-CVT ,אוטומטית רציפה

ביצועים

11.0תאוצה, 0-100 קמ"ש )שנ'(

180מהירות מירבית )קמ"ש(

+BUSINESSEXECUTIVEהעברת כח ושלדה

VVבלמי דיסק לפנים ומאחור

195/65R15205/55R16מידת הצמיגים

V-חישוקי סגסוגת קלה

-Vצמיג חלופי קל-משקל

V-ערכת תיקון תקרים

VVבלם חניה אלקטרוני

VVניטור לחץ האוויר בצמיגים

מידות, משקלים ונפחים

4630אורך )מ"מ(

1780רוחב )מ"מ(

1435גובה )מ"מ(

2700בסיס גלגלים )מ"מ(

471נפח תא המטען )ליטר(

43נפח מיכל הדלק )ליטר(

בטיחות פסיבית

שבע כריות אוויר: קדמיות, צידיות, וילון וברכי נהג

אפשרות לנטרול כריות אוויר לנוסע לפנים

צליל תזכורת לחגירת חגורות

הכנת ISOFIX לכסאות ילדים

חגורות בטיחות קדמיות עם הפעלה פירוטכנית

+BUSINESSEXECUTIVEאביזרי נוחות

 USBמערכת שמע עם בלוטות', 6 רמקולים, וVV

VVשילוב הטלפון באמצעות קארפליי/אנדרויד אוטו

V-תצוגה צבעונית בלוח המחוונים, שבעה אינצ'

V-מד מהירות דיגיטאלי

+BUSINESSEXECUTIVEאביזרי נוחות

VVמסך מגע שמונה אינצ'

VVמצלמת חנייה, משולבת במסך המגע

V-גג שמש חשמלי

VVגלגל הגה מתכוונן, עם בקרת מולטימדיה

VVמזגן אוויר דיגיטאלי, דו-אזורי

VVהתנעה בכפתור

VVמחשב דרך

V-דיפון גלגל ההגה בעור

V-מושבים קדמיים עם חימום

V-כוונון גב תחתון חשמלי למושב הנהג

V-משענת יד אחורית עם מחזיקי כוסות

VVמושב אחורי מתפצל 60/40

VVמראות עם בקרה חשמלית, חימום ואיתות

VVתאורת "עקוב אחרי הביתה"

V-שתי מראות איפור מוארות

VVשקע 12V בקונסולה המרכזית

VVתא המטען נפתח בלחיצת כפתור

+BUSINESSEXECUTIVEבטיחות אקטיבית

LED ,תאורת יום אוטומטיתVV

VVשליטה אוטומטית באורות הגבוהים 

LED ,פנסים אחורייםVV

LED ,נורות ערפל-V

VVהתרעת קול בנסיעה בעיר, לטובת הולכי הרגל

VVזיהוי הולכי רגל ודו-גלגלי 

VVסיוע אקטיבי לשמירת הנתיב

VVבקרת שיוט מסתגלת

VVבלימה אוטונומית )15-80 קמ"ש(

VVהתרעה על עייפות נהג

VVזיהוי תמרורים

VVסיוע לזינוק בעלייה

VVהתראה קולית מפני תאונת חזית-אחור

VVמערכת סיוע מתוגבר לבלימת חירום

VVאורות בלימה עם התרעה על בלימת חירום

VVתגבור בלימה לפני תאונה, במידת הצורך

V-מראה אחורית נגד סנוור

V-חיישן גשם

TOYOTA COROLLA HYBRID

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום
מרבי

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

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטר ל-100 ק״מ*

4.52משולבת

רמת האבזור הבטיחותידגם

TOYOTA COROLLA HYBRID7

)EU( 2018/1832 נתוני היצרן, ע״פ בדיקת מעבדה, תקן *
** הדרגה מושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט-2009

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר7
Vמערכת אקטיבית לסטייה מנתיב 
Vבלימה אוטומטית בעת חירום
Vבקרת שיוט אדפטיבית
Vזיהוי הולכי רגל
Vזיהוי רכב דו גלגלי
Xזיהוי רכב בשטח המת

Vמצלמת נסיעה לאחור
Vחיישני חגירת חגורות
Vשליטה אוטומטית באור הגבוה
Vזיהוי תמרורי מהירות
Xבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
Vהתרעת עייפות נהג
Xמניעת שכחת ילדים

מקרא:   V  סטנדרטי    X  אין

ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור. ט.ל.ח

רמת האבזור הבטיחותי


