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יבואן מקביל



עד היום חיפשתם את המכונית האחת שיש בה הכל- החיפוש הסתיים.
טויוטה יאריס הייבריד החדשה משלבת עיצוב חדשני ודינאמי - בעל מראה ייחודי אשר מחמיא לכל נהג או נהגת. בחזית בולט עיצוב החרטום 

החדש ומאחור יחידות תאורה הנותנות ליאריס מראה מפוסל ודינאמי.
תא הנהג הוא מפגן ליכולת הגבוהה של טויוטה ליצור סביבה המתאימה לך. אלגנטי ואיכותי, הייטקי ומאובזר מאד. עיצוב חכם, ניצול מיטבי 

של חלל הפנים הגדול ומושבים מרווחים - חוברים יחד לחווית נהיגה יוצאת דופן. ברשימת האיבזור תמצאו מולטימדיה עם מסך מגע
7 אינטש ברזולוציה גבוהה, מחשב דרך מתקדם ומערכות בטיחות מתקדמות שאין באף מכונית מקבילה ליאריס.

טויוטה יאריס הייבריד מצוידת בשני מנועים: מנוע בנזין 1.5 ליטר ומנוע חשמלי הפועלים יחד כדי להעניק לך חווית נהיגה מעולה,
זמינות כוח מיידית אבל גם - ובעיקר - צריכת דלק חסכונית מאד וזיהום אוויר מזערי.

TSS - מערכת קדם התנגשות של טויוטה שומרת עליך ממכוניות אחרות ומפגעים על הכביש. כאשר נקלעים למצב שלא ניתן למנוע 

התנגשות מתקבלות התראות קוליות וחזותיות בולטות ואוטומטית מופעלת מערכת הבלמים עד לעצירה מלאה )זמין בחלק מהדגמים(.
יציבות  )TRC(, בקרת  אוויר, מערכת בקרת משיכה המונעת סיחרור גלגלים על כביש חלק  ב- 7 כריות  יאריס הייבריד מצוידת  טויוטה 
המזהה החלקה או אובדן שליטה ומייצבת את המכונית וכן חיישני אבדן לחץ אוויר בצמיגים עיגוני איזופיקס למושבי בטיחות לילדים ועוד. 

לא פלא שלטויוטה יאריס הייבריד ציון מירבי של 5 כוכבים במבחני הריסוק.

חסכונית בדלק 
וידידותית לסביבה

נוחות מירבית 
ואיבזור עשיר

עיצוב 
מלהיב

מהנה 
לנהיגה

טויוטה יאריס הייבריד

התמונות להמחשה בלבד



רמת האבזור הבטיחותי:  מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התרס״ט  2009
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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.
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7 כריות אוויר
:TOYOTA SAFETY SENSE - חבילת מערכת בטיחות

בלימה אוטונומית בחירום
מערכת אור גבוה אוטומטי

בקרת סטייה מנתיב
מערכת זיהוי תמרורי דרך

היברידית רציפה
3.19

תיבת הילוכים - יחסי העברה
הילוך אחורי

יחס העברה סופי

12
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ביצועים
תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

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

 43
95

מערכת דלק
קיבולת מיכל דלק )ל'(

סוג דלק )בנזין(

סבבת ומוט משונן
EPS חשמלית

היגוי
מערכת הגה

הגברת כוח להגה

מקפרסון
קורת פיתול

מתלים
קדמיים
אחוריים

בלמים
קדמיים
אחוריים

דיסק מאוורר
דיסק בלימה

  175/65/R15 מידת צמיג
צמיגים

 144V ,ניקל מטאל
12V ,35 אמפר

מצברים
מצבר הנעה

מצבר עזר

3,945
1,695
1,510
2,510
1,485
1,470
1,075

135

286
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מידות ומשקלים
אורך )מ״מ(
רוחב )מ״מ(
גובה )מ״מ(

רוחק סרנים )מ״מ(
מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

משקל עצמי )ק״ג(
מרווח גחון )מ"מ( 

נפח תא מטען עד גובה מושב
אחורי )ליטר(

נפח תא מטען עד גובה גג )ליטר(

    1NZ-FXE
טורי DOHC, עם 4 צילינדרים

V VT-i 16 שסתומים ומערכת 
1,497

99
73 / 4,800

11.3 / 3,600 - 4,400
61

17.2 
13.4:1
קדמית

אלקטרונית, מבוקרת מחשב

מנוע
דגם

סוג מנוע

נפח )סמ"ק(
הספק מרבי משולב )כ"ס(
הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(
הספק מרבי מנוע חשמלי )כ"ס( 

מומנט מרבי מנוע חשמלי )קג"מ( 
יחס דחיסה

סוג הנעה
הצתה

••מראות צד מתכווננות חשמלית בצבע הרכב, עם פנסי איתות
•חישוקים קלים

••תא מטען מרופד עם תאורה
 APPLE מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך מגע " 7,כולל

•CARPLAY\ANDROID AUTO ומצלמה אחורית

•מערכת מולטימדיה Android בעברית כולל Waze בהתקנה מקומית
Bluetooth דיבורית••

•צג נתונים HD צבעוני ״ 4.2, משולב בלוח המחוונים
••כניסת USB לחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה המרכזית

••6 רמקולים
Bluetooth אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע ודיבורית••

מצופה עור•הגה כוח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק

מערכת התנעה חכמה )Keyless( - כפתור חשמלי להתנעת הרכב
•ללא מפתח ע"י זיהוי אוטומטי של השלט

••פתיחה וסגירה של חלון הנהג בלחיצה אחת, עם מנגנון היפוך
••מיזוג אוויר עם בקרת אקלים דיגיטלית

••כפתור EV המאפשר מעבר לשימוש במנוע חשמלי בלבד
••כפתור Eco לנהיגה חסכונית עם נורית חיווי בלוח המחוונים

••חיישן גשם
••מושב נהג מתכוונן לגובה

••משענות מושב אחורי מתקפלות ומתפצלות 60/40
•ריפודי בד מהודרים

•4 חלונות חשמל
•פנסי לד קדמיים ואחוריים

••רצפה שטוחה לרגלי הנוסעים מאחור

אבזור/רמת גימור

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


