
יבואן מקביל

Camry Hybrid Camry Hybridטויוטה טויוטה



טויוטה קאמרי הייבריד 

טכנולוגית
וסביבתית

בטיחות
אקטיבית

עיצוב 
חדשני

מהנה 
לנהיגה

היא חזקה מעוצבת ומרווחת ובכל זאת הקאמרי החדשה, אינה מתפשרת כאשר מדובר בחיסכון בצריכת הדלק. 
כל אלה בשילוב טכנולוגיות הקצה המתקדמות והמראה עוצר הנשימה הופכים את הקאמרי למכונית המנהלים האידאלית עבורך. 

לאחר 17 שנות פיתוח הקאמרי הנוכחית היא האמינה והאיתנה ביותר. מכונית שתמיד תוכל לסמוך עליה בכל דרך, ובכל משימה.

מערכת ההנעה ההיברידית עברה סדרה ארוכה של שיפורים ועדכונים כדי לספק את חווית הנהיגה הטובה ביותר שהכרת.
יחידת ההנעה החשמלית מפיקה יותר מומנט ויוצרת תאוצות חזקות וזמינות כח עדיפה על כל רכב אחר בקבוצה.

מיקום מחדש של הסוללה ההיברידית ושימוש במערכת המתלים האחוריים המתקדמת של הקאמרי, הופכים אותה לבטוחה ונוחה 
מתמיד גם בכבישים מפותלים ובקצב נהיגה מהיר.

תא הנהג וסביבת הנוסעים מזמינים אותך לעשות יותר בזכות עיצוב שהוא מצד אחד שימושי ומצד שני - וואהו! - מעוצב וחכם. 
תשומת לב לפרטים הקטנים ביותר, הופכים כל מפגש עם הפנים של הקאמרי לחוויית פרימיום.

בטיחות מעל לכל וזו לא רק אימרה. בקאמרי הייבריד יש 10 כריות אוויר, מערך נרחב של מערכות בטיחות אקטיביות כמו בקרת שיוט 
אדפטיבית, בלימת חירום אוטונומית, בקרת סטיה מנתיב, זיהוי הולכי רגל, ניטור שטחים מתים (בחלק מהדגמים) ועוד.

כי להביא את המשפחה הביתה בשלום זה הכי חשוב.



מפרט טכני ואיבזור

רמת האבזור הבטיחותי: 7
רמת 

בטיחות 
נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

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

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

לפי  הם  הדלק  צריכת  נתוני  האמריקאי.  EPA ה  ע"י  ומאושרים  היצרן  נתוני  לפני  הינם  הדלק  צריכת  נתוני 
בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ויכולה 

אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת 
בטיחות 

גבוהה
זיהום

מזערי

49
אוקטן 95 נטול עופרת

מערכת דלק
קיבולת מיכל דלק (ל')

סוג דלק (בנזין)

דגם
בינעירוני עירוני

דרגת זיהום אוויר
דרגה  2

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ
5.0 5.3 קאמרי הייבריד  

היברידי מנוע
דגם

סוג מנוע
נפח (סמ"ק)

הספק מרבי משולב (כ"ס)
הספק מרבי (סל"ד/כ"ס)

מומנט מרבי (סל״ד / קג"מ) 
קדח X מהלך (מ"מ)

יחס דחיסה
סוג הנעה

הצתה

חשמלית רציפה
3.193

היברידית (e-CVT)תיבת הילוכים 
תיבת הילוכים

יחס העברה סופי

סבבת ומוט משונן
(EPS) חשמלית

היגוי
מערכת הגה

הגברת כוח להגה

מקפרסון
עצה כפולה

קדמיים
אחוריים

מתלים

בלמים
קדמיים
אחוריים

דיסק מאוורר
דיסק

8.2
180
5.7

ביצועים
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)

מהירות מרבית (קמ"ש)
רדיוס סיבוב מזערי (מ')

4,880
1,840
1,445
2,825
1,575

145
427

אורך כללי (מ"מ)
רוחב כללי (מ"מ)
גובה כללי (מ"מ)

רוחק סרנים (מ"מ)
משקל עצמי (ק"ג)
מרווח גחון (מ"מ) 

נפח תא מטען (ליטר)
235/45R18צמיגים 215/55R17(LE+)(SE)

מידות ומשקלים

MG2
118

20.6

מנוע חשמלי
דגם

הספק מרבי (כ"ס)
מומנט מרבי (קג״מ)

    A25A-fxs

VVT-i טורי, 4 צילינדרים 16 שסתומים ומערכת
2487

208
178/5,700

22.5/3600-5200
103.4X87.5

14:1
קדמית

אלקטרונית ישירה, מבוקרת מחשב

ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

עיצוב ואביזרים פנימיים
מערכת מולטימדיה בהתקנה מקומית ANDROID, דוברת 

 ,WAZE עברית עם מסך מגע "10.1 כולל••

מערכת מולטימדיה מקורית, עם תמיכה ב-
APPLE CAR PLAY -ו ANDROID AUTO•

•חלון גג שמש
•משטח טעינה אלחוטי

••מושבי ספורט SOFTEX מהודרים, עור משולב בד
אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע, דיבורית 

•••Bluetooth, צג נתוני נסיעה ובקרת שיוט

•••הגה כח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק
4 חלונות חשמל עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה 

•••אחת ומנגנון היפוך
נעילת דלתות מרכזית עם שליטה מהשלט (כולל פתיחת 

•••תא מטען) 
מערכת התנעה חכמה ( keyless ) - כפתור חשמלי להתנעת 

•••הרכב ללא מפתח, על ידי זיהוי אוטומטי של השלט
כפתור SPORT לנהיגה ספורטיבית עם נורית חיווי בלוח 

•••המחוונים

•••כפתור ECO לנהיגה חסכונית עם נורית חיווי בלוח המחוונים
מערכת מיזוג אוויר מקורית עם בקרת אקלים נפרדת לנהג 

•••ולנוסע לצידו
LED תאורה קדמית פנימית מסוג•••

•••משענות ראש מתכווננות מעלה מטה ליושבים ליד החלונות
•••מושב נהג חשמלי מתכוונן

•••ידית לקיפול מהיר של המושבים האחוריים 
•••חימום מושבים קדמיים

•••צג נתונים \ מחשב דרך צבעוני משולב בלוח המחוונים "4.2
•••אפשרות פתיחת תא מטען משלט מקורי

עיצוב ואביזרים חיצוניים
מראות צד מתכווננות חשמלית בצבע הרכב, עם הפשרה 

•••ופנסי איתות

LED פנסי תאורה קדמיים•••
•••תאורת יום קדמית ( DRL ), הכוללת חיישן תאורה

•••פנס בלם אחורי עילי
•••מצלמה אחורית

מערכת כניסה חכמה ( Smart Entry ) בדלתות הקדמיות 
•••ובדלת תא המטען

•••מגבים קדמיים עם מתז והשהייה
•••מפשיר אדים קדמי ואחורי

"18"18״17חישוקי סגסוגת קלה
עיצוב ספורטיבי ייחודי הכולל: גריל ספורט, חצאיות, כונסי 

••אוויר אחוריים, אגזוז כרום כפול וספויילר מקוריים

בטיחות
•••10 כריות אוויר

מערכת קדם התנגשות הכוללת בלימת חירום, זיהוי
•••הולכי רגל ביום ובלילה

•••מערכת שמירת מרכז נתיב
•••בקרת שיוט אדפטיבית דינמית כולל מגביל מהירות

•••מערכת אור גבוה אוטומטי
( BLIND SPOT MONITOR ) ניטור שטחים מתים•

LE+SEעם גג SEבלי גג

LE+SEעם גג SEבלי גג

LE+SEעם גג SEבלי גג

259V ,ליתיום יון
64AH, 12V

מצברים
מצבר הנעה

מצבר עזר

6 רמקולים

, 6 רמקולים



www.automax.co.il

אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.

*3889   


