
MÀU XE CÁ TÍNH

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATION FULL LIST)    Hilux 2.4L 4x2 MT   Hilux 2.4L 4x2 AT   Hilux 2.4L 4x4 MT  Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG/DIMENSION - WEIGHT      
Kích thước tổng thể/Overall dimension   Dài x Rộng x Cao / L x W x H mm x mm x mm  5325 x 1855 x 1815  5325 x 1855 x 1815  5325 x 1855 x 1815  5325 x 1900 x 1815
Chiều dài cơ sở/Wheelbase  mm     3085  
Khoảng sáng gầm xe/Ground clearance  mm      286
Bán kính vòng quay tối thiểu/Minimum turning radius   m     6.4 
Dung tích bình nhiên liệu/Fuel Tank Capacity           L     80 
Kích thước khoang chở hàng/Deck dimensions        Dài x Rộng x Cao / L x W x H mm      1512 x 1524 x 482 
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH/ENGINE - PERFORMANCE      
Loại/Type                                                                                                                                                                        Động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 2GD-FTV, 4 cylinders in-line   Động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 1GD-FTV, 4 cylinders in-line
Dung tích xy lanh/Displacement   cc)    2393    2755
Công suất tối đa/Max output    (kw) hp/rpm    (110)147/3400    (150) 201/3400
Mô men xoắn tối đa/Max torque   Nm/rpm    400/1600    500/1600
Tiêu chuẩn khí thải/Emission standard       Euro 4   
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu)/Drive mode (Power/Eco)    Không có/Without    Có/With    
Hệ thống truyền động/Drivetrain     Dẫn động cầu sau/RWD                                                                                        Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch  
Hộp số/Transmision Type    Số sàn 6 cấp/6MT  Số tự động 6 cấp/6AT  Số sàn 6 cấp/6MT  Số tự động 6 cấp/6AT

Hệ thống treo/Suspension Trước/Front      Tay đòn kép/Double wishbone
 Sau/Rear      Nhíp lá/Leaf spring

Vành & lốp xe/Tire & wheel Loại vành/Type      Mâm đúc/Alloy
 Kích thước lốp/Size     265/65R17    265/60R18              

Phanh/Brake Trước/Front      Đĩa thông gió/Ventilated disc
 Sau/Rear      Tang trống/Drum
NGOẠI THẤT/EXTERIOR      
Cụm đèn trước/Headlamp      Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi re�ector    LED dạng thấu kính/LED Projector
Đèn chiếu sáng ban ngày/DRL (Daytime running light)      Không có/Without    LED
Hệ thống điều khiển đèn tự động/Auto light control    Không có/Without  Có/With  Không có/Without  Có/With
Hệ thống cân bằng góc chiếu/Headlamp leveling system      Không có/Without    Tự động/Auto 
Chế độ đèn chờ dẫn đường/Follow me home                                                                                                        Không có/Without  Có/With  Không có/Without  Có/With
Gương chiếu hậu ngoài/Outer mirror Chức năng điều chỉnh điện/Power adjust     Có/With
 Chức năng gập điện/Power fold     Không có/Without    Có/With
NỘI THẤT/INTERIOR 
 Loại tay lái/Type      3 chấu/3-spoke
 Chất liệu/Material     Urethane    Bọc da/Leather
 Tay lái/Steering wheel                                                                                                                                                                                                                  Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại 
 Nút bấm điều khiển tích hợp/Steering switch  Không có/Without                                  Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio system, multi-information display, hands-free phone   rảnh tay, cảnh báo tiền va chạm và chệch làn đường/Audio system, 
          multi-information display, hands-free phone, PCS, LDA
Gương chiếu hậu trong/Inner mirror      2 chế độ ngày và đêm/Day & night    Chống chói tự động/EC
GHẾ/SEATING
Chất liệu bọc ghế/Material      Nỉ/Fabric    Da/Leather
Điều chỉnh ghế lái/Driver's seat                                                                                             Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual    Chỉnh điện 8 hướng/8 way power
TIỆN ÍCH/UTILITIES & COMFORT      
Hệ thống điều hòa/Air conditioner      Thường/Manual    Tự động/Auto
Hộp làm mát/Cool box       Có/With 
 Màn hình giải trí đa phương tiện/Display monitor   CD   Cảm ứng 7 “/7” touch screen   Cảm ứng 8 “/8” touch screen  
 Số loa/Number of speaker     4    9 loa JBL (1 loa siêu trầm)/9 JBLs (1 sub woofer)
Hệ thống âm thanh/Audio Kết nối/Connection   AUX/USB/Bluetooth    USB/Bluetooth 
 Hệ thống đàm thoại rảnh tay/Hands-free system  Không có/Without    Có/With    
 Kết nối điện thoại thông minh/Smart connect  Không có/Without    Có/With (Apple Car Play & Android Auto)  
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm/Smart key & push start      Không có/Without    Có/With
Khóa cửa điện/Power door lock       Có/With 
Chức năng khóa cửa từ xa/Wireless Door Lock       Có/With 

Cửa sổ điều chỉnh điện/Power window    4 cửa (1 chạm xuống cửa người lái)/                                 4 cửa (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/4 windows (1 touch auto, jam protection for driver window)  4 cửa (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/  
    4 windows (1 touch auto down for driver window)       4 windows (1 touch auto, jam protection for all window)
Hệ thống điều khiển hành trình/Cruise control    Không có/Without  Có/With  Không có/Without  Có/With  
HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM/ANTI THIEFT SYSTEM
Hệ thống báo động/Alarm    Không có/Without    Có/With  
Hệ thống mã hóa khóa động cơ/Immobilizer       Có/With
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG/ACTIVE SAFETY      
 Hệ thống cảnh báo tiền va chạm/PCS (Pre-collision system)    Không có/Without    Có/With
Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense/Toyota Safety Sense Hệ thống cảnh báo lệch làn đường/LDA (Lane departure alert)    Không có/Without    Có/With
 Hệ thống điều khiển hành trình chủ động/DRCC (Dynamic radar cruise control)    Không có/Without    Có/With
Hệ thống chống bó cứng phanh/ABS       Có/With  
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp/BA (Brake Assist)       Có/With 
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử/EBD (Emergency Brake Distribution)       Có/With  
Hệ thống cân bằng điện tử/VSC (Vehicle Stability Control)       Có/With  
Hệ thống kiểm soát lực kéo/TRC (Traction control)     Có/With    Có (A-TRC)/With (A-TRC)
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc/HAC (Hill Start Assist control)       Có/With
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo/DAC (Downhill Assist Control)      Không có/Without    Có/With
Đèn báo phanh khẩn cấp/EBS (Emergency brake signal)       Có/With  
Camera lùi/Back camera      Không có/Without    Có/With
AN TOÀN BỊ ĐỘNG/PASSIVE SAFETY      
 Túi khí người lái & hành khách phía trước/Driver & Front passenger     Có/With   
Túi khí/SRS airbag Túi khí bên hông phía trước/Front side     Có/With   
 Túi khí rèm/Curtain      Có/With  
 Túi khí đầu gối người lái/Driver's knee     Có/With  

Hotline 24/7

0899 289 289
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