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הקורולה החדשה מגדירה מחדש את הסטנדרטים לרכב משפחתי. המכונית המשפחתית הנמכרת ביותר מאז ומעולם 
מגיעה כעת בגרסה חדשה, משופרת ובטיחותית יותר. כל אלה בשילוב העיצוב האלגנטי והעוצמתי הופכים את הקורולה 

למשפחתית המושלמת עבורך.

הדור החדש של הקורולה מספק את האיזון המושלם בין שיפור היעילות בצריכת הדלק לבין ביצועים דינמים מרגשים - 
השלדה החדשה, מערכת המתלים ומערכת ההנעה של הקורולה עברו סידרה של שיפורים ועדכונים כדי לספק את חווית 

הנהיגה הטובה ביותר שהכרת וביצועים יוצאי דופן לקטגוריה.
מתחת למכסה המנוע תמצאו מנוע 1.6 ל' עוצמתי בטכנולוגיה המתקדמת ביותר שרק טויוטה יודעת להציע.

לפעמים זה בסדר לעצור ולבהות - הקורולה החדשה תוכננה להרשים. הליטוש הדינאמי והחדשני, ביחד עם תא הנהג 
המתקדם וסביבת הנוסעים המזמינה והמרווחת יוצרים עיצוב שהוא מצד אחד שימושי ומצד שני - וואהו!

תשומת הלב לפרטים הקטנים ביותר, הטכנולוגיה המתקדמת , מסך המגע וכפתורי השליטה בגלגל ההגה יביאו 
את החוויות, המוסיקה ואנשי הקשר שלך לקצות אצבעותיך.

קל להבין למה 50 שנה לאחר השקתה הראשונה, טויוטה קורולה היא עדיין המכונית האהובה בעולם!
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1ZR-FAE    דגם

Dual VVT-i ,Valvematicסוג מנוע
טורי, 4 צילינדרים

1,598נפח )סמ"ק(
132/6,400הספק מרבי משולב )סל"ד/כ"ס(

16.2/4,200מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(
78.5X80.5קדח X מהלך )מ"מ(

10.7:1יחס דחיסה
קדמיתסוג הנעה

אלקטרונית, מבוקרת מחשבהצתה

מפרט טכני ואיבזור

רמת האבזור הבטיחותי: 1
רמת 

בטיחות 
נמוכה 0 2 3 74 65 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

.)WLTP( EC 2017/1151 שנתקבלו מהיצרן, לפי רגולציית NEDC CORRELATED נתוני צריכת הדלק הינם נתוני
נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב

וממאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

LED תאורה אחורית הלוגן משולב•
•פנסי ערפל אחוריים

•מראות צד חשמליות בצבע הרכב
 Waze ״9 בעברית, כולל Android מערכת מולטימדיה

•בהתקנה מקומית ו- 6 רמקולים

•צג נתונים צבעוני ״4.2, משולב בלוח המחוונים
•שליטה מההגה על מערכת השמע וצג נסיעה

•דיבורית BLUETOOTH עם שליטה מההגה
•פתחי מיזוג אחוריים ליושבים במושב האחורי

Follow me home - כיבוי תאורה מושהה•
•הגה כוח טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק

•מושב נהג מתכוונן לגובה
•4 חלונות חשמל עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת

•חיישני תאורה אוטומטית
•עיטורי כרום בחלק עליון של הגריל

LED פנסי בלם אחוריים•
LED (DRL( תאורת יום קדמית•

•מראות מחוממות עם איתות
•נעילה מרכזית

•מצלמת רוורס  

אבזור/רמת גימור

רמת 
בטיחות 

גבוהה
זיהום

מזערי

בנזין

•7 כריות אוויר
•אפשרות ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע ליד הנהג, באמצעות מפתח

•2 נקודות עיגון ISOFIX למושבי ילדים במושבים האחוריים
•בקרת שיוט כולל מגביל מהירות

•מערכת EBS - התראת בלימת חירום באמצעות הבהוב אורות מצוקה
•מערכת BA - הגברת כוח בלימה בחירום

•מערכת VSC - בקרת יציבות חכמה עם אפשרות ניתוק
•מערכת TRC - בקרת אחיזת כביש עם אפשרות ניתוק

•מערכת TPMS - בקרת לחץ אוויר בגלגלים
•מערכת בטיחות AWACS בהתקנה מקומית הכוללת:

•התרעה על אי שמירת מרחק
•התרעה מפני התנגשות ברכב שמלפנים

•התרעה בעת זיהוי הולך רגל ורכב דו גלגלי
•התרעה על סטייה מנתיב

•זיהוי תמרורי מהירות והתרעה על חריגה מהמהירות המותרת

בטיחות

מערכת חשמל
מתח

מצבר )אמפר X שעה(
12 V

45

מנוע

5.698
אוטומטית רציפה 7+1תיבת הילוכים
יחס העברה סופי

10.2
190
5.2

ביצועים
תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

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

1,531מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
1,544מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

4מספר נוסעים )למעט הנהג(
1,205משקל עצמי )ק"ג(

450/1,300כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק"ג(
130מרווח גחון )מ"מ( 

471נפח תא מטען )VDA, ליטר(
1,435 מ״מגובה
1,780 מ״מרוחב
4,630 מ״מאורך

2,700 מ״מרוחק סרנים

מידות ומשקלים

מקפרסון
עצמות עצה כפולה

מתלים
קדמיים
אחוריים

בלמים
קדמיים
אחוריים

דיסק מאוורר
דיסק

בינעירוני עירוני דרגה  6בנזין
דרגת זיהום אווירדגם נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ

4.5 7.2

195/65R15
צמיגים

מידות

סבבת ומוט משונן
חשמלית

היגוי
מערכת הגה

הגברת כוח להגה

50
95

מערכת דלק
קיבולת מיכל דלק )ל׳(

סוג דלק )בנזין(

1

ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור



*3889 
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.


