
יבואן מקביל

Corolla Hybrid טויוטה



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

הקורולה למשפחתית המושלמת עבורך. 
 

הדור החדש של הקורולה מספק את האיזון המושלם בין יעילות יוצאת דופן 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 1.8 ל' עוצמתי המשולב במנוע חשמלי בטכנולוגיה המתקדמת ביותר שרק טויוטה יודעת להציע. 

שני אלה יספקו לך נסיעה נמרצת בעיר ובכבישים מפותלים, וחלקה בכבישים בין עירוניים, בלי להתפשר על האמינות המפורסמת
של טויוטה. 

קל להבין למה 50 שנה לאחר השקתה הראשונה, טויוטה קורולה היא עדיין המכונית האהובה בעולם.

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.

בטיחות מעל הכל זו לא רק סיסמא. הקורולה החדשה מצויידת במערך נרחב של מערכות בטיחות אקטיביות כמו בלימת חירום 
אוטונומית, בקרת סטיה מנתיב, מערכת לזיהוי הולכי רגל ועוד המסייעות לך לזהות סיכונים פוטנציאלים ולמנוע אותם. 

כי להביא את המשפחה הביתה בשלום זה הכי חשוב! 

טויוטה קורולה הייבריד

טכנולוגית
וסביבתית

בטיחות
אקטיבית

עיצוב 
חדשני

מהנה 
לנהיגה

התמונות להמחשה בלבד



מפרט טכני ואיבזור

''16  אופציונליחישוקי סגסוגת קלה

LED תאורת יום קדמית••

LED פנסי ערפל קדמיים•

LED תאורה אחורית הלוגן משולב••

••פנסי ערפל אחוריים

••מראות צד חשמליות בצבע הרכב

•מערכת מולטימדיה מקורית  TOYOTA TOUCH 2  6 רמקולים

•מערכת מולטימדיה בהתקנה מקומית ״9,  6 רמקולים

אופציונליאופציונליצג נתונים צבעוני, משולב בלוח המחוונים

 BLUETOOTH שליטה מההגה על מערכת השמע, דיבורית
••וצג נסיעה

KEYLESS מערכת התנעה חכמה••

••מיזוג אוויר דו אזורי ומפזר אדים

Follow me home - כיבוי תאורה מושהה••

•ללא עורהגה כוח טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק, מצופה עור

••בלם יד חשמלי 

••מושב נהג מתכוונן לגובה

••4 חלונות חשמל

••חיישני תאורה אוטומטית

אבזור/רמת גימור

היברידי
    2ZR-FXE

Dual VVT-i , טורי, 4 צילינדרים
1798

122/5,200
14.5/3,600 למנוע בנזין בלבד

71
16.6 

88.3X80.5
13.0:1
קדמית

אלקטרונית, מבוקרת מחשב

11
180
5.2

בטיחות
•7 כריות אוויר

•מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
•מערכת זיהוי הולכי רגל
•בקרת שיוט אדפטיבית

•מצלמת רוורס
•חיישני חגורות בטיחות

•מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
•שליטה אוטומטית באורות גבוהים

•מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
•התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת

מערכת חשמל
מתח

מצבר )אמפר X שעה(

12 V

45

מנוע
דגם

סוג מנוע
נפח )סמ"ק(

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

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

קדח X מהלך )מ"מ(
יחס דחיסה

סוג הנעה
הצתה

ביצועים
תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

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

1,531
1,544

450/750
130
471

1,435 מ״מ
1,780 מ״מ
4,630 מ״מ
2,700 מ״מ

מידות ומשקלים
מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק"ג(
מרווח גחון )מ"מ( 

נפח תא מטען )ליטר(
גובה
רוחב
אורך

רוחק סרנים

סבבת ומוט משונן
חשמלית

היגוי
מערכת הגה

הגברת כוח להגה

מקפרסון
עצמות עצה כפולה

מתלים
קדמיים
אחוריים

דיסק מאווררקדמיים
דיסקאחוריים

בלמים

205/55R16 195/65R15

STYLE                FLOW       

                         STYLE                             FLOWצמיגים

מידות

 43
95

מערכת דלק
קיבולת מיכל דלק )ל׳(

סוג דלק )בנזין(

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

רמת האבזור הבטיחותי: 7 דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

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

זיהום
מזערי

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
2009 הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט   **

להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת 
בטיחות 

נמוכה 0 1 2 3 4 5 7 8
רמת 

בטיחות 
6גבוהה

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

COROLLA HYBRID FLOWדרגה 4.42משולב

COROLLA HYBRID STYLEדרגה 4.72משולב



*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.


