מפרט טכני טויוטה PRIUS Plug-In
מנוע בנזין
דגם
סוג מנוע
נפח (סמ"ק)
הספק מרבי (סל"ד/כ"ס)
הספק מרבי משולב (כ"ס)
מומנט מרבי (סל"ד/קג"מ)
קדח  Xמהלך (מ"מ)
יחס דחיסה
סוג הנעה
תיבת הילוכים
הצתה
מערכת RBS
מנוע חשמלי
דגם
מתח
הספק מרבי (כ"ס)
מומנט מרבי (קג"מ)

2ZR-FXE

טורי עם  4צילינדרים 16 ,שסתומים
ומערכת  - VVT-iתזמון שסתומים משתנה חכם
1,798
98/5,200
122
14.5/3,600
88.3X80.5
13.0:1

קדמית
היברידית רציפה
אלקטרונית ,מבוקרת מחשב
לטעינת המצבר ההיברידי בזמן נסיעה
MG1/MG2
600V
31/71
4.1/16.6

מצבר הנעה
מתח
סוג מצבר
זמן טעינת מצבר ()Plug-in Hybrid

ליתיום יון
כשעתיים

מצבר עזר
מתח ,אמפר/שעה

12V- 45Ah

351.5V

מפרט טכני טויוטה PRIUS Plug-In
ביצועים
צריכת דלק משולבת (ק"מ/ליטר)*
צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)
טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)
תאוצה  0-100קמ"ש (שניות)
מהירות מרבית (קמ"ש)
רדיוס סיבוב מזערי (מ')
פליטת ( CO2גרם/ק"מ)*

76.9
99
45
11.1
162
5.2
29-35

*נתוני צריכת דלק וערך  CO2הינם  WLTP COMBINEDלפי נתוני יצרן ,על פי בדיקה בתנאי מעבדה ,תקן .EC2017/1151
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה ביחס לנתון שסיפק היצרן מאחר והיא מושפעת מאופי הנהיגה ,תנאי הדרך וגורמים נוספים.

מידות ומשקלים
אורך כללי (מ"מ)
רוחב כללי (מ"מ)
גובה כללי (מ"מ)
רוחק סרנים (מ"מ)
מפשק גלגלים קדמיים (מ"מ)
מפשק גלגלים אחוריים (מ"מ)
משקל עצמי נטו (ק"ג)
משקל כולל (ק"ג)
מרווח גחון (מ"מ)
נפח תא מטען עד הגג (ליטר)VDA ,
צמיגים
מידה
מערכת דלק
קיבולת מיכל דלק (ל')
סוג דלק

4,645
1,760
1,470
2700
1,530
1,540
1,530
1,930
130
359
195/65R15 91H
43

בנזין 95 ,אוקטן נטול עופרת

מפרט טכני טויוטה PRIUS Plug-In
היגוי
סוג
הגברת כח להגה

סבבת ומוט משונן
חשמלית

בלמים
קדמיים
אחוריים
בלם חניה

דיסק מאוורר
דיסק
מכני ,הפעלה רגלית

מתלים
קדמיים
אחוריים

מקפרסון
עצמות עצה כפולה

מפרט אבזור חוץ טויוטה PRIUS Plug-In
עיצוב ואביזרים חיצוניים
כניסה חכמה  Smart Entryבדלתות הקדמיות ובדלת תא המטען
פנסי  LEDקדמיים
פנסי ערפל קדמיים
תאורת יום  LEDקדמית ()DRL
פנסי  LEDאחוריים
חיישן תאורה
חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים
מראות צד בצבע הרכב עם פנסי איתות והפשרת אדים
מראות צד מתכווננות חשמלית ומתקפלות אוטומטית בעת כיבוי הרכב
תאורת עקוב אחריי Follow Me Home
אנטנת סנפיר חיצונית בגג
חישוקי סגסוגת קלה ״15
ערכת תיקון תקר (ללא גלגל חלופי)
תאי אחסון
תאי אחסון לבקבוקים בדלתות הקדמיות
מחזיקי כוסות מלפנים ובמשענת יד אחורית
תא כפפות עם תאורה
קונסולה מרכזית עם תא אחסון ומשענת יד קדמית מרופדת
תא מטען מרופד ומואר
כיסוי גלילה נשלף לתא מטען

מפרט אבזור פנים טויוטה PRIUS Plug-In
עיצוב ואביזרים פנימיים
מערכת מולטימדיה  TOYOTA TOUCH 2דוברת עברית עם מסך מגע " ,8מצלמה אחורית ,דיבורית  *Bluetoothוממשק  Apple CarPlayו**Android Auto-
צג נתונים צבעוני " 4.2כפול ,משולב בלוח המחוונים
מקרן נתוני נסיעה ע״ג השמשה הקדמית
כניסת  USBלחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה מרכזית
 6רמקולים
אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע ,מערכות בטיחות ,דיבורית  *Bluetoothוצג נתוני נסיעה
הגה כוח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק ,מצופה עור
מערכת התנעה חכמה ( - )Keylessכפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח ע"י זיהוי אוטומטי של השלט
מראה פנימית מתכהה אוטומטית בעת סינוור
 4חלונות חשמל עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת ומנגנון היפוך
מיזוג אוויר דו אזורי עם בקרת אקלים דיגיטלית בטכנולוגיית Passenger Detection
שקע  12Vבקונסולה המרכזית
כפתורים למעבר בין מצב  EV CITYלנסיעה חשמלית בלבד לבין מצב היברידי/חשמלי
כפתור  Drive Modeלשינוי מצב נהיגה NORMAL/POWER/ECO -
אפשרות כוונון תאורת לוח המחוונים
סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו
מושבים קדמיים מתכווננים
מושב נהג מתכוונן לגובה
כוונון חשמלי למשענת גב תחתון במושב הנהג
חימום מושבים קדמיים
מושב אחורי מתפצל ומתקפל ( )60/40למצב שטוח ,ללא צורך בניתוק משענות ראש
משענות ראש מתכווננות מעלה ומטה לכל הנוסעים
ריפודי בד מהודרים בצבע שחור
סט שטיחים מקורי

*בכפוף לתאימות הטלפון הנייד שברשותך להתקן ה Bluetooth-ברכב.

מפרט בטיחות טויוטה PRIUS Plug-In
בטיחות

 7כריות אוויר:
 2כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
 2כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו
 2כריות אוויר וילון צידיות לנהג ולנוסעים מלפנים ומאחור
כרית אוויר לברכי הנהג
אפשרות ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע ליד הנהג ,באמצעות מפתח עם חיווי
נקודות עיגון למושבי ילדים  ISOFIXבמושבים האחוריים
מערכת בלמים מבוססת  ABSעם טכנולוגיית  EBDלחלוקת כוח הבלימה
 Sway Warning Systemלהתראה על עייפות הנהג
צליל התראה על התקרבות הרכב ( )AVAS - Acoustic Vehicle Alerting Systemפעיל בין מהירות  0ל 25 -קמ"ש
מערכת  - BAהגברת כוח בלימה בחירום
מערכת  - VSCבקרת יציבות חכמה עם אפשרות ניתוק
מערכת  - TRCבקרת אחיזת כביש עם אפשרות ניתוק
מערכת  - HACעזר לזינוק בעלייה
מערכת  - TPMSבקרת לחץ אוויר בגלגלים עם אפשרות איפוס
מושבים קדמיים בעלי מבנה  WILאקטיבי להפחתת פגיעות צוואר הנובעות מתופעת "צליפת שוט"
הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות
חגורות בטיחות קדמיות עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח ,כוונון גובה ,נורית חיווי וזמזם התראה
 3חגורות בטיחות צולבות מאחור עם נורית חיווי בקונסולה המרכזית וזמזם התראה
נעילת ביטחון לדלתות אחוריות
קורות פלדה כפולות בדלתות
אימובילייזר מקורי
מערכת זיהוי רכבים חוצים מאחור
מערכת זיהוי רכבים בשטח מת
מערכות בטיחות אוטונומיות TOYOTA SAFETY SENSE 2.0

 5מערכות חכמות ומתקדמות**  -לבטיחות מרבית:
• מערכת קדם התנגשות הכוללת בלימת חירום ,זיהוי הולכי רגל ביום ובלילה וזיהוי רכב דו גלגלי ביום בלבד
• מערכת שמירת מרכז נתיב
• בקרת שיוט אדפטיבית דינמית כולל מגביל מהירות
• מערכת אור גבוה אוטומטי אדפטיבי
• מערכת זיהוי תמרורי דרך

*המערכות הינן כלי עזר בלבד.
פירוט נרחב על תכונות המערכות ופעולתן ניתן לקרוא בספר הרכב.

