RAV4

TOYOTA BETTER HYBRID HAPPY TRUST TOGETHER YOU
MES KASDIEN TIRIAME NAUJUS HORIZONTUS, JUDAME Į PRIEKĮ IR
TOBULĖJAME. VISUOMET TROKŠTAME SUTEIKTI MALONIŲ POTYRIŲ
SIŪLYDAMI AUTOMOBILIUS, KURIE PRANOKSTA LŪKESČIUS, DŽIUGINA
IR JAUDINA, KURIE LEIDŽIA ATSIPALAIDUOTI IR PALENGVINA
ŠIUOLAIKINĮ GYVENIMĄ. TAI SAVAIMINĖ DUOTYBĖ.
TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY
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SUKURTAS BŪTI
DĖMESIO CENTRE
BŪKITE PAŽIBA BET KOKIOJE
APLINKOJE
Glotniomis linijomis ir tvirtu stotu
išsiskiriantis naujasis RAV4 patenkins visus
Jūsų įgeidžius, nesvarbu, ar skrostumėte
apšviestomis miesto gatvėmis, ar
leistumėtės į tolimesnius žygius už miesto.
Naują priekinės dalies dinamišką stilių
lemia išskirtiniai LED priekiniai žibintai, o
rafinuoto dizaino galinei daliai individualų
braižą suteikia LED šviesolaidiniai žibintai.
Lengvojo lydinio ratlankiai sustiprina
naujojo RAV4 kaip tvirto šiuolaikinio
automobilio įspūdį.
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DIZAINAS
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KITOKIA PERSPEKTYVA,
KITAIP APIBRĖŽTOS
NAUJOVĖS
NAUJASIS TOYOTA RAV4 HYBRID:
DIDESNĖ PASKATA KELIAUTI
Pirmą kartą siūlomas naujas RAV4 Hybrid išsiskiria
didesne galia, mažesnėmis eksploatacinėmis išlaidomis,
mažesniais taršos rodikliais, rafinuotesnėmis važiavimo
savybėmis ir neprilygstama vairavimo patirtimi. Naujoji
RAV4 hibridinė sistema išsklaido bet kokią kasdienio
gyvenimo įtampą: aukšta sėdėjimo padėtis ir rafinuota
hibridinė galia nugramzdina į tikrą ramybės oazę. Tačiau
naujas RAV4 Hybrid, kuris gali būti komplektuojamas
su dviejų ar keturių varomųjų ratų sistema, visuomet
gali akimirksniu sutelkti didesnę galią, kai tik ji būtina.
Ištrūkus į laisvą kelią, dviem ar keturiais ratais varomo
RAV4 hibridinė sistema žaibiškai padidina galią, kai jos
prireikia.
Sudėtingomis važiavimo sąlygomis, kai reikia didesnės
galios ar traukos jėgos, naujasis RAV4 Hybrid AWD,
kuriame įrengtas galinis variklis suka galinius ratus,
per akimirksnį ją padidina, padėdamas patikimai įveikti
iškilusius sunkumus. Hibridiniams modeliams būdinga
ir didelė velkamoji galia (1650 kg). Tad bet kuris
pasirinktas RAV4 padės įgyvendinti visus laisvalaikio
planus.
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RAV4 HYBRID
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VISKAS TINKAMAI
SUBALANSUOTA
TOBULAI SUDERINTAS
VEIKIMAS
Integruota dinamikos valdymo sistema
(IDDS) veikia dar aktyviau manevruojant
staigiuose kelio vingiuose ir dideliu greičiu
atliekant posūkius. Mūsų benzininiai varikliai,
komplektuojami su AWD sistema, lemia
didesnį manevringumą, leidžia mėgautis
dinamiškesniu valdymu atliekant posūkius
ir greičiau reaguoja į komandas. Visos
šios savybės užtikrina nepakartojamą
vairavimo malonumą. Ženkliai pagerinta
viso automobilio garso izoliacija. Todėl, net
ir išvysčius didelį greitį, malonios kelionės
aplinkos nedrums kelio, vėjo ir padangų
skleidžiami garsai. Naujasis RAV4 – vienas
tyliausiai riedančių automobilių klasėje.
VISŲ VAROMŲJŲ RATŲ
SISTEMA
Važiuojant nestabiliu ar slidžiu
paviršiumi, sistema automatiškai
nuolat paskirsto sukimo
momentą tarp priekinių ir
galinių ratų, kad būtų užtikrintas
optimalus sukibimas ir važiavimo
stabilumas, taip pat minimalios
degalų sąnaudos.
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Integruota
INTEGRATEDdinamikos
DYNAMIC
DRIVE SYSTEM
valdymo
sistema

VAŽIAVIMO DINAMIKA
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UNIVERSALUS
KELIONIŲ PARTNERIS
ĮVAIRIEMS ŽYGIAMS
PRITAIKYTAS INTERJERAS
Naujausios kartos RAV4 visureigis sukurtas daug
dėmesio skiriant komfortui ir universalumui: jame
įrengtas šildomas vairas, sėdynės su įvairiomis
nustatymo padėtimis, daug dėtuvių, be to, į jo
bagažinę lengva sukrauti ir iškrauti daiktus.
Visų RAV4 modelių salonas išsiskiria
nepriekaištinga kokybe, pradedant nuo prabanga
dvelkiančių naujų vidaus medžiagų ir baigiant
aukštos kokybės naujais rafinuotais sėdynių
apmušalais. Jame sėdint galima pasijusti tarsi
atsidūrus aukštesnės klasės automobilyje.
ELEKTRA VALDOMOS
BAGAŽINĖS DURELĖS SU
BEKONTAKTE ATIDARYMO
SISTEMA
Bekontaktė bagažinės
durelių atidarymo sistema
valdoma kojos judesiu
– mostelint ja po galiniu
buferiu. Elektra valdoma
bagažinė turi atminties
funkciją, kuri automatiškai
išsaugo vairuotojo
pasirinktą bagažinės
durelių pakėlimo aukštį.
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VIDUS

PAŽANGIŲ TECHNOLOGIJŲ APSUPTYJE
Naujajame RAV4 gausu išmaniųjų technologijų: prietaisų
skydelyje įrengtas 4,2 colio spalvotas TFT ekranas,
vairuotojas taip pat gali naudotis Toyota Touch® 2
sistema su 7 colių ekranu, Bluetooth® laisvųjų rankų
įranga, MP3 ir iPod jungtimis bei galinio vaizdo kamera.
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PAMATYTI
NEMATOMA,
PADARYTI
NEĮMANOMA
VAIZDAS IŠ VISŲ PUSIŲ
Turbūt sutiksite, jog būtų tiesiog
nepakartojama matyti kiaurai savo
automobilį, norint išsiaiškinti, ar nėra
kliūčių kelyje? O jei galėtumėte matyti
vaizdą „iš paukščio skrydžio“? Su naujuoju
RAV4 tai įmanoma. Jame pirmą kartą
įrengta pažangiausia vaizdo fiksavimo
technologija, kuria naudojantis manevruoti
yra itin paprasta: Toyota Touch® 2 ekrane
rodomas dinaminis RAV4 aplinkos vaizdas
360° kampu, kurį fiksuoja keturios kameros
(po vieną kiekviename šone). Galutinis
rezultatas – tikras atradimas.
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VAIZDAS IŠ VISŲ PUSIŲ
Pastačius automobilį ir
prieš pajudant iš vietos,
fiksuojamas dinaminis
panoraminis vaizdas su
trimate grafika, kuris leidžia
aiškiai matyti visą aplinką ir
galimas kliūtis.

NAUJOVĖS
IŠSAMI VIETOS APŽVALGA
Aplinkos vaizdas matomas
taip, tarsi automobilis
būtų permatomas: šis
režimas leidžia stebėti visą
automobilį supančią aplinką
iš vairuotojo perspektyvos.
Objektai atrodo didesni
ir aiškesni nei stebint
panoraminį vaizdą, kad
pro vairuotojo akis niekas
neprasprūstų.

PLATUS GALINIS VAIZDAS
IR PANORAMINIS VAIZDAS
Šių dviejų vaizdo
perspektyvų kombinacija
padeda lengviau pastatyti
automobilį. Veikiant
šiam režimui, kameros
fiksuoja į įprasto galinio
vaizdo monitoriaus akiratį
nepatenkančias vietas.
Pavyzdžiui, Jūs galite
pasididinti mažus objektus,
kuriuos sunku įžiūrėti.

PLATUS PRIEKINIS
VAIZDAS IR PANORAMINIS
VAIZDAS
Įjungę šį režimą, Jūs
galite saugiai manevruoti
matydami ribotą vaizdą
priekyje: 180° kampu
fiksuojanti kamera pateikia
platesnį vaizdą, įskaitant
nematomas zonas. Šis
režimas taip pat turi
mastelio keitimo funkciją,
kurią galima aktyvuoti
tiesiog palietus ekraną.
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SAUGUMAS – SAVAIMINĖ
DUOTYBĖ
TOYOTA SAFETY SENSE –
STANDARTINĖ LUXURY IR
AUKŠTESNIŲ KOMPLEKTACIJŲ
ĮRANGA
Toyota Safety Sense – tai pažangios aktyviosios
saugos sistemos, leidžiančios mėgautis dar
saugesniu ir ramesniu vairavimu. Toyota Safety
Sense paketą sudaro penkios aktyviosios saugos
technologijos: Pre-Collision sistema su pėsčiųjų
fiksavimo funkcija, nukrypimo iš važiuojamosios
juostos sistema su vairo koregavimo funkcija,
automatinė tolimųjų šviesų, pagalbinė kelio ženklų
atpažinimo ir adaptyvioji pastovaus greičio
palaikymo sistemos. Savaime suprantama, šalia šios
įrangos siūloma ir daugiau įvairių naujoviškų
saugos sistemų. Daugiau informacijos apie RAV4
saugos technologijas ieškokite p. 44 arba
nuskaitykite QR kodą kitame puslapyje.
1. PRE-COLLISION SISTEMA SU PĖSČIŲJŲ FIKSAVIMO
FUNKCIJA
2. AUTOMATINĖ TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ SISTEMA
3. ADAPTYVIOJI PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA
4. NUKRYPIMO IŠ VAŽIUOJAMOSIOS JUOSTOS ĮSPĖJIMO
SISTEMA SU VAIRO KOREGAVIMO FUNKCIJA
5. PAGALBINĖ KELIO ŽENKLŲ ATPAŽINIMO SISTEMA
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1

2

3

SAUGOS ĮRANGA

1
4
5
Nuskaitykite
šį QR kodą
ir sužinokite
daugiau apie
saugos įrangą.
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VARIKLIAI
ĮVAIRIOMS
REIKMĖMS

2

3
1

1. ELEKTRINIS VARIKLIS
2. BENZININIS VARIKLIS
3. AKUMULIATORIUS

Nuotraukoje matomas RAV4 Hybrid su 2WD.
16

Daugiau informacijos apie hibridinę
technologiją galite rasti apsilankę mūsų
interneto svetainėje toyota.lt/hybrid.

VARIKLIAI

RAV4 MODELIUOSE KOMPLEKTUOJAMI HIBRIDINIO VARIKLIO SU AWD AR
2WD SISTEMA, BENZININIO VARIKLIO SU AWD SISTEMA ARBA DYZELINIO
VARIKLIO SU 2WD SISTEMA ĮKVĖPS TIKRIEMS NUOTYKIAMS
Naujasis RAV4 visureigis komplektuojamas su pažangiausiais klasėje varikliais – nuo tikrą vairavimo malonumą
leidžiančios patirti hibridinės sistemos iki efektyvių dyzelinių variklių. Taigi visai nesvarbu, ar daugiau laiko tenka
praleisti miesto spūstyse ar keliaujant greitkeliais, RAV4 puikiai prisitaikys prie bet kokių poreikių.
RAV4 Hybrid su pirmąkart mūsų įdiegta novatoriška hibridine technologija tobulai suderina galią ir ekonomiją: jam
būdingi mažiausi klasėje išskiriamo CO2 ir degalų sąnaudų rodikliai. Unikalų hibridinio automobilio charakterį lemia
ir beveik begarsis veikimas bei jo teikiamas vairavimo malonumas.
Mūsų pažangių 2,0 l benzininių variklių, komplektuojamų su mechanine arba Multidrive S transmisija, galia dabar
siekia 152 DIN AG, o sukimo momentas – 196 Nm. Su RAV4 visureigiu pasirodo mūsų naujas pažangus 2,0 l
143 DIN AG dyzelinis variklis, leidžiantis pasiekti įspūdingų rezultatų. Su šiuo varikliu automobilis iki 100 km/h
pagreitėja per 9,6 sekundės. Šiuos privalumus papildo greita reakcija važiuojant tiesiai ir tylus rafinuotas veikimas.
HIBRIDINIS MODELIS

BENZININIS MODELIS

DYZELINIS MODELIS

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT

2,0 l Valvematic variklis su
Multidrive S arba M/T

2,0 l D-4D, 6 M/T

Galia
197 DIN AG

Galia
152 DIN AG

Galia
143 DIN AG

Degalų sąnaudos*
4,9 l/100 km

Degalų sąnaudos*
6,5 l/100 km

Degalų sąnaudos*
4,7 l/100 km

CO2 emisija*
115 g/km

CO2 emisija*
149 g/km

CO2 emisija*
123 g/km

Pagreitėjimas iki
100 km/h
8,3 s

Pagreitėjimas iki
100 km/h
9,9 s

Pagreitėjimas iki
100 km/h
9,6 s

Komplektuojama su
2WD ir AWD sistemomis

Komplektuojama su
AWD sistema

Komplektuojama su
2WD sistema

* Vidutiniai rodikliai. 		
M/T = mechaninė transmisija		
e-CVT = elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija
Multidrive S = nuolatinio kintamojo veikimo transmisija		
AWD = visų varomųjų ratų sistema		
2WD = dviejų varomųjų ratų sistema
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STANDARD,
LUXURY IR
HYBRID LUXURY
KOMPLEKTACIJOS

Nuotraukoje matomas RAV4 Hybrid Luxury modelis.

LUXURY IR AUKŠTESNĖSE KOMPLEKTACIJOSE KAIP
STANDARTINĖ ĮRANGA KOMPLEKTUOJAMAS TOYOTA
SAFETY SENSE SAUGOS SISTEMŲ PAKETAS IR DAUG
KITŲ TECHNOLOGIJŲ BEI KOMFORTIŠKŲ ĮRENGINIŲ,
PAVYZDŽIUI, TOYOTA TOUCH® 2 MULTIMEDIJOS SISTEMA,
PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMO SISTEMA, LIETAUS IR
PRIEBLANDOS JUTIKLIAI BEI DVIEJŲ ZONŲ AUTOMATINIS
ORO KONDICIONIERIUS. BE TO, Į STANDARTINĖS HYBRID
LUXURY MODELIŲ ĮRANGOS SĄRAŠĄ ĮTRAUKTA SMART
ENTRY SISTEMA IR ELEKTRA VALDOMOS BAGAŽINĖS
DURELĖS. TAI LEMIA DAR AUKŠTESNĮ KOMFORTO LYGĮ.
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Standard
Standartinė įranga
—— 17 colių plieniniai ratų gaubtai
—— LED dieniniai žibintai
—— Dvigubi halogeniniai priekiniai žibintai
—— Priekiniai žibintai su plautuvais
—— Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai
—— Priekiniai rūko žibintai
—— Galiniai LED žibintai su šviesolaidine
technologija
—— Stogo bėgeliai
—— Ryklio peleko formos antena
—— Kėbulo spalvos šildomi ir elektra valdomi

durelių veidrodėliai
Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai
Šildomos priekinės sėdynės
Radijas
Aux-in ir USB jungtys
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
4,2 colio spalvotas TFT matuoklių
skydelio ekranas
—— Odinis trijų stipinų vairas
—— Mechaninis oro kondicionierius
—— Nuotolinis centrinis durelių užraktas
——
——
——
——
——
——

KOMPLEKTACIJOS

Nuotraukoje matomas RAV4 Luxury modelis.

Nuotraukoje matomas RAV4 Hybrid Luxury modelis.

LUXURY
Standartinė įranga (papildanti
Standard komplektaciją)
—— 17 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
—— Sidabro spalvos priekinės ir galinės apsaugos
—— Toyota Safety Sense paketas
—— Priekiniai ir galiniai automobilio statymo
jutikliai
—— Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
—— ToyotaTouch® 2 sistema su 7 colių ekranu
—— Galinio vaizdo kamera
—— Lietaus jutiklis
—— Prieblandos jutiklis

HYBRID LUXURY
—— Pastovaus greičio palaikymo sistema
—— Elektrochromatinis galinio vaizdo
veidrodėlis
—— Salono apšvietimas centrinėje
konsolėje
—— Elektra valdomi užlenkiami durelių
veidrodėliai
Papildoma įranga
—— Tamsinti stiklai
—— Šildomas vairas
—— Šildomi priekinio lango plovimo
skysčio purkštukai

Standartinė įranga (papildanti
Luxury komplektaciją)
—— Hibridiniams automobiliams būdingo
dizaino 17 colių frezuoti lengvojo
lydinio ratlankiai
—— Smart Entry & Start sistema
—— Elektra valdomos bagažinės durelės
—— Hibridiniams automobiliams būdingas
prietaisų skydelis
—— Mėlynos spalvos Toyota hibrido
ženklelis ir logotipas

Papildoma įranga
—— Tamsinti stiklai
—— Šildomas vairas
—— Šildomi priekinio lango plovimo skysčio
purkštukai
—— Dvigubi halogeniniai priekiniai žibintai
—— Dieniniai žibintai su LED šviesolaidine
technologija
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LUXURY PLUS IR STYLE
KOMPLEKTACIJOS

Nuotraukoje matomas RAV4 Style modelis.

LUXURY PLUS

STYLE KOMPLEKTACIJOS MODELIAI SKIRTI TIEMS, KURIE
YPAČ DOMISI NAUJOMIS DIZAINO TENDENCIJOMIS.
JIE DŽIUGINA AKĮ UNIKALIAIS 18 COLIŲ 5 DVIGUBŲ
STIPINŲ FREZUOTAIS LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAIS,
JUODAIS SĖDYNIŲ APMUŠALAIS SU ODINE APDAILA IR
ELEGANTIŠKA JUODA SALONO LUBŲ APDAILA.
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Standartinė įranga (papildanti
Luxury komplektaciją)
—— 18 colių blizgūs sidabro spalvos lengvojo
lydinio ratlankiai
—— Dvigubi LED priekiniai žibintai
—— Dieniniai žibintai su LED šviesolaidine
technologija
—— Smart Entry & Start sistema
—— Elektra valdomos bagažinės durelės
—— Tamsinti stiklai
—— Šildomas vairas

—— Šildomi priekinio lango plovimo
skysčio purkštukai
Papildoma įranga
—— Panoraminio vaizdo monitorius
—— Nematomų zonų monitorius ir
perspėjimo apie iš galo artėjančias
transporto priemones sistema (RCTA)
—— Style įrangos komplektas

KOMPLEKTACIJOS

Nuotraukoje matomas RAV4 Hybrid Style modelis.

HYBRID LUXURY PLUS

Nuotraukoje matomas RAV4 Style modelis.

STYLE

reguliavimo funkcija
Standartinė įranga (papildanti
Standartinė įranga (papildanti
—— Elektra valdoma vairuotojo sėdynė
Luxury Plus komplektaciją)
Luxury Plus komplektaciją)
—— Elektra valdoma vairuotojo sėdynės
—— Hibridiniams automobiliams būdingas prietaisų
—— 18 colių frezuoti ir juoda spalva dažyti Style
juosmens atrama
skydelis
lengvojo lydinio ratlankiai
Papildoma įranga
—— Mėlynos spalvos Toyota hibrido ženklelis ir
—— Juodos spalvos salono stogo ir priekinių /
—— Panoraminio vaizdo monitorius
logotipas
šoninių statramsčių apdaila
—— Nematomų zonų monitorius ir
—— Šildomas vairas
—— Juodi zomšos ir tekstiliniai sėdynių apmušalai su
perspėjimo apie iš galo artėjančias
—— Šildomi priekinio lango plovimo skysčio purkštukai
odinėmis detalėmis
transporto priemones sistema (RCTA)
Papildoma įranga
—— Zomšos durelių ir prietaisų skydelio apdailos
—— Panoraminio vaizdo monitorius
detalės
—— Nematomų zonų monitorius ir perspėjimo apie iš —— Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma aukščio
galo artėjančias transporto priemones sistema
—— Style įrangos komplektas

HYBRID STYLE
Standartinė įranga (papildanti
Style komplektaciją)
—— Hibridiniams automobiliams būdingas
prietaisų skydelis
—— Mėlynos spalvos Toyota hibrido
ženklelis ir logotipas
Papildoma įranga
—— JBL Premium garso sistema
—— Panoraminio vaizdo monitorius
—— Nematomų zonų monitorius ir
perspėjimo apie iš galo artėjančias
transporto priemones sistema
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PREMIUM IR
PREMIUM PLUS
KOMPLEKTACIJOS

Nuotraukoje matomas RAV4 Hybrid Premium modelis.

PREMIUM
SU PREMIUM ĮRANGA KOMPLEKTUOJAMAS RAV4 –
RAFINUOTUMO ĮSIKŪNIJIMAS. JŪSŲ PASIRINKIMUI
SIŪLOMI JUODI, SMĖLIO SPALVOS, PILKI IR RUDI ODINIAI
APMUŠALAI. IŠORĘ PUOŠIA 18 COLIŲ YPAČ BLIZGŪS
DAŽYTI 10 STIPINŲ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI.
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Standartinė įranga (papildanti
Style komplektaciją)
—— 18 colių blizgūs sidabro spalvos
lengvojo lydinio ratlankiai
—— Pilkos spalvos salono stogo ir priekinių
/ šoninių statramsčių apdaila
—— Odiniai sėdynių apmušalai ( juodos,
smėlio, pilkos ar rudos spalvos)
—— Vairuotojo sėdynė su atminties
funkcija

—— Nematomų zonų monitorius
perspėjimo apie iš galo artėjančias
transporto priemones sistema (RCTA)
Papildoma įranga
—— Elektra valdomas stoglangis
—— Jūsų pasirenkama vidaus apdaila
( juodos, smėlio, pilkos ar rudos
spalvos)
—— Panoraminio vaizdo monitorius

KOMPLEKTACIJOS

Nuotraukoje matomas RAV4 Premium modelis.

Nuotraukoje matomas RAV4 Hybrid Premium modelis.

HYBRID PREMIUM

PREMIUM PLUS

HYBRID PREMIUM PLUS

Standartinė įranga (papildanti
Style komplektaciją)
—— JBL Premium garso sistema
—— Hibridiniams automobiliams būdingas
prietaisų skydelis
—— Mėlynos spalvos Toyota hibrido ženklelis
ir logotipas

Standartinė įranga (papildanti
Premium komplektaciją)
—— Panoraminio vaizdo monitorius
—— Elektra valdomas stoglangis
—— Toyota Touch® 2 & Go navigacijos
sistema
—— Elektra valdomos bagažinės durelės su
bekontakte atidarymo sistema

Standartinė įranga (papildanti
Premium Plus komplektaciją)
—— JBL Premium garso sistema
—— Hibridiniams automobiliams būdingas
prietaisų skydelis
—— Mėlynos spalvos Toyota hibrido ženklelis
ir logotipas
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AKSESUARAI

LIPDUKAI

TRANSPORTO KOMPLEKTAS

Suteikite daugiau stiliaus
savo RAV4. Šviesios
kėbulo spalvos modeliui
tiks anglies pluošto arba
juodos spalvos šoniniai
lipdukai, o tamsios kėbulo
spalvos modeliams – sidabro
spalvos lipdukai.

Automobilio priekabos kablys leidžia nerūpestingai
transportuoti tai, ką reikia – valties priekabą, dviračių
laikiklį ir pan. Nuimamas horizontaliai arba vertikaliai,
kablys komplektuojamas su 13 jungčių laidų rinkiniu.
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Sidabro
spalvos

Anglies
pluošto

Juodos
spalvos

Sulankstomas dviračių laikiklis 2 dviračiams
montuojamas ant vilkimo kablio. Jis turi integruotus
žibintus, valstybinio numerio laikiklį bei 13 smaigų
jungtis. Jį galima patogiai sulankstyti ir padėti saugoti.

AKSESUARAI

STILINGAS HIBRIDAS
Skersiniai laikikliai montuojami tiesiai ant stogo
bėgelių, tad sudaro pagrindą tvirtai uždėti stogo
bagažinę, dviračių laikiklį ir kitus priedus.

Aliumininės priekinės slenksčių plokštelės hibridui paryškina
išties stilingą durelių išvaizdą ir taip pat saugo automobilio slenksčių
dažus nuo dėvėjimosi.

Stogo bagažinės gali būti skirtos gabenti dviračius,
slides ir sniegletes bei kitus daiktus. Jos galimos
įvairių dydžių ir paskirčių.

Hibridinio raktelio dėklas yra puikus priminimas, kad vairuojate
Toyota hibridą.
Bagažinės dugno kilimėlis Hybrid sukurtas specialiai hibridiniam
RAV4 modeliui ir pagamintas iš patvaraus minkšto plastiko.
Neslįstantis pagrindas išlaiko daiktus jų vietose.
Daugiau aksesuarų su pateiktomis kainomis rasite RAV4 aksesuarų brošiūrose mūsų atstovybėse arba www.toyota.lt
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AKSESUARAI
Susikurkite pagal savo skonį

1.

3.

2.

4.

Papildoma Toyota įranga yra kokybiška, funkcionali,
tad Jūsų RAV4 tiks idealiai.
Daugiau aksesuarų su jų kainomis rasite RAV4
aksesuarų brošiūroje mūsų salonuose ir svetainėje
www.toyota.lt

Nuskaitykite
kodą ir
peržiūrėkite
visus RAV4
aksesuarus su
kainomis.
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1. Anglies pluošto veidrodėlių gaubtai
sukuria sportišką išvaizdą, ypač jeigu yra derinami su
papildomai pasirenkamais anglies pluošto šoniniais
lipdukais.

3. Apšviestos slenksčių plokštelės
yra šlifuoto aliuminio apdailos bei turi šviečiantį RAV4
ženklą, suteikiantį išties stilingą durelių slenksčių
dažų apsaugą.

2. Krovinių tinklelis
prilaiko visus daiktus savo vietose.

4. Reguliuojamas planšetės laikiklis
jungiamas per įkrovos stotelę, kuri montuojama
priekinių sėdynių galvos atlošų laikikliuose. Laikiklis
yra tinkamas bet kokiam planšetės modeliui ir gali būti
pritaikomas įvairiam dydžiui, žiūrėjimui tiek vertikaliai,
tiek horizontaliai.

AKSESUARAI

5.

6.

7. - 8.

5. Ratų fiksuojančiosios veržlės
pagamintos iš grūdinto plieno ir padengtos chromu, todėl
gražiai papildo esamas ratų veržles. Taip pat jos yra apvalaino
profilio ir gali būti atsukamos tik specialiu raktu, todėl Jūsų
brangūs lengvojo lydinio ratlankiai bus gerai apsaugoti.
6. Padangų saugojimo maišai
skirti apsaugoti padangas ir ratlankius nuo atsitiktinių
pažeidimų. Jie taip pat turi rankenas, todėl padangas galima
lengvai pernešti. Maišai tinkami 13 - 20 colių padangoms
saugoti.

7. Lengvojo lydinio ratlankiai ir žieminių padangų rinkinys
saugo vasarines padangas nuo atšiaurių žiemos sąlygų, o padangų
keitimas tampa greitesniu ir patogesniu! Komplektą sudaro originalūs
Toyota lengvojo lydinio ratlankiai (nuotraukoje) su aukščiausios kokybės
dygliuotomis arba nedygliuotomis Jūsų pasirinktomis padangomis.
Pasiūlymo teiraukitės Toyota atstovybėje!
8. Purvasaugiai
sukurti taip, kad saugotų automobilį nuo vandens, purvo ir akmenų.
Galimi priekiniai ir galiniai purvasaugiai.
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Kurią spalvą
pasirinkus?

040 Pure White

1G3 Ash Grey*

4T3 Bronze*
28

SPALVOS

070 Pearl White§

1D6 Zircon Silver*

209 Night Sky Black*

3T0 Garnet Red*

4U5 Dark Brown*

221 Midnight Emerald Blue*
* Metalo blizgesio dažai.

§

Perlamutriniai dažai.
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Ratlankių įvairovė

17 colių 5 stipinų plieniniai ratlankiai su
dvispalviais ( juodos ir sidabro spalvų) dangteliais
Standartinė Standard modelių įranga

18 colių 10 stipinų ypač blizgūs
lengvojo lydinio ratlankiai
Standartinė Luxury Plus, Premium ir
Premium Plus modelių įranga

18 colių 10 stipinų ypač blizgūs lengvojo
lydinio ratlankiai
Standartinė Luxury Plus, Premium ir
Premium Plus modelių įranga
30

18 colių antracito spalvos lengvojo
lydinio ratlankiai Pitlane II
Papildoma visų modelių įranga

RATLANKIAI

17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti
lengvojo lydinio ratlankiai
Standartinė Luxury modelių įranga

17 colių hibridiniams modeliams būdingo dizaino
5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio
ratlankiai
Standartinė Hybrid Luxury modelių įranga

18 colių 5 dvigubų stipinų juodi frezuoti lengvojo lydinio
ratlankiai
Standartinė Style ir Style Limited modelių įranga; papildoma
Luxury Plus modelių įranga (18 colių juodi frezuoti lengvojo
lydinio ratlankiai ir Style įrangos komplektas gali būti
užsakomi tik kartu kaip vienas komplektas)

17 colių antracito spalvos frezuoti
lengvojo lydinio ratlankiai Poseidon
Papildoma visų modelių įranga

17 colių 5 dvigubų stipinų antracito spalvos
frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai
Papildoma visų modelių įranga

18 colių sidabro spalvos lengvojo
lydinio ratlankiai Pitlane II
Papildoma visų modelių įranga

18 colių antracito spalvos frezuoti
lengvojo lydinio ratlankiai Pitlane II
Papildoma visų modelių įranga

18 colių matinės juodos spalvos lengvojo
lydinio ratlankiai Pitlane II
Papildoma visų modelių įranga
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KOMFORTAS IR
DIZAINAS ĮVAIRIEMS
POREIKIAMS

Juodi tekstiliniai apmušalai
Standartinė Standard, Luxury
ir Luxury Plus komplektacijų
apdaila
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Juodi zomšos ir tekstiliniai
sėdynių apmušalai su
odinėmis detalėmis
Standartinė Style
komplektacijos apdaila

SALONO APDAILA

Juodos arba smėlio spalvos
odiniai apmušalai
Jūsų pasirenkama Premium ir
Premium Plus komplektacijų
apdaila iš keturių variantų

Pilkos arba rudos spalvos
odiniai apmušalai
Jūsų pasirenkama Premium ir
Premium Plus komplektacijų
apdaila iš keturių variantų

Juodos ir raudonos spalvų odiniai
apmušalai su dygsniuota apdaila
ir įspaustu RAV4 logotipu
Papildoma visų modelių
komplektacijų apdaila

Juodos ir smėlio spalvų odiniai
apmušalai su dygsniuota
apdaila ir įspaustu RAV4
logotipu
Papildoma visų modelių
komplektacijų apdaila

Juodi odiniai apmušalai
su dygsniuota apdaila ir
įspaustu RAV4 logotipu
Papildoma visų modelių
komplektacijų apdaila

Apie visą odinių apmušalų asortimentą teiraukitės savo Toyota atstovybėje. Šią informaciją taip pat galima rasti interneto svetainėje www.toyota.lt.
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TECHNINIAI DUOMENYS
APLINKOSAUGA

2,0 l Valvematic (benzininis)
6 M/T ir AWD

2,0 l Valvematic (benzininis)
Multidrive S ir AWD

2,0 l D-4D (dyzelinis)
6 M/T ir 2WD

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT, AWD

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT, 2WD

6,7*/7,0§

6,5*/6,5§

4,7*/4,7§

5,0*/5,1§

4,9*/5,0§

§

§

§

§

4,8*/4,9§

§

Degalų sąnaudos (remiantis galiojančiais teisės aktais)
Vidutinės (l/100 km)
Mieste (l/100 km)

8,9*/9,0

§

8,2*/8,2

§

5,4*/5,5

§

5,1*/5,1

Užmiestyje (l/100 km)

5,8*/5,8

5,6*/5,6

4,3*/4,3

4,9*/4,9

5,0*/5,0§

Rekomenduojama degalų rūšis

95 arba aukštesnio oktaninio
skaičiaus bešvinis benzinas

95 arba aukštesnio oktaninio
skaičiaus bešvinis benzinas

45 arba aukštesnio
cetaninio skaičiaus
dyzelinas

95 arba aukštesnio
oktaninio skaičiaus
bešvinis benzinas

95 arba aukštesnio
oktaninio skaičiaus
bešvinis benzinas

Degalų bako talpa (l)

60

60

60

56

56

149*/152§

123*/124§

117*/118§

115*/116§

Išskiriamo anglies dvideginio (CO2) kiekis (remiantis galiojančiais teisės aktais)
Vidutinis (l/100 km) (modelių su 17 ir 18 colių lengvojo lydinio ratlankiais)

155*/161§

Išmetamųjų dujų kiekis (remiantis EB reglamentu Nr. 715/2007, įsk. paskutinę redakciją 2015/45W/EB) ir triukšmo lygis
Euro taršos klasė

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W

EURO 6 W

Anglies monoksidas, CO (mg/km)

342,2

308,7

274,8

267,6

262,9

Angliavandeniliai, THC (mg/km)

30,4

41,7

-

49,8

41,5

Angliavandeniliai, NMHC (mg/km)

26,7

37,8

-

44,5

36,7

Azoto oksidai, NOx (mg/km)

35,3

23,5

25,5

9,2

7,1

Angliavandeniliai (THC) ir azoto oksidai (NOx) (mg/km)

-

-

48,7

-

-

Kietosios dalelės (mg/km)

-

-

0,78

-

-

Triukšmas pravažiuojant (dB(A))

71,7

68,8

71,5

68,8

67,8

VARIKLIS

2,0 l Valvematic (benzininis)
6 M/T ir AWD

2,0 l Valvematic (benzininis)
Multidrive S ir AWD

2,0 l D-4D (dyzelinis)
6 M/T ir 2WD

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT, AWD

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT, 2WD

Variklio kodas

3ZR-FAE

3ZR-FAE

2WW

2AR-FXE

2AR-FXE

Cilindrų skaičius

4 vienoje eilėje

4 vienoje eilėje

4 vienoje eilėje

4 vienoje eilėje

4 vienoje eilėje

Vožtuvų mechanizmas

DOHC, 16 vožtuvų su
VALVEMATIC ir Dual VVT-i

DOHC, 16 vožtuvų su
VALVEMATIC ir Dual VVT-i

DOHC, 16 vožtuvų,
grandininė pavara su
hidraulinio vožtuvų tarpų
reguliavimo funkcija
(HVCC)

DOHC, 16 vožtuvų su
Dual VVT-i

DOHC, 16 vožtuvų su
Dual VVT-i

M/T = mechaninė transmisija
e-CVT = elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija
§
Modelių su 18 colių ratlankiais
* Modelių su 17 colių ratlankiais		
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AWD = visų varomųjų ratų sistema

2WD = dviejų varomųjų ratų sistema

TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIS

2,0 l Valvematic (benzininis)
6 M/T ir AWD

2,0 l Valvematic (benzininis)
Multidrive S ir AWD

2,0 l D-4D (dyzelinis)
6 M/T ir 2WD

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT, AWD

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT, 2WD
Degalų įpurškimas

Degalų sistema

Degalų įpurškimas

Degalų įpurškimas

Bendroji magistralė

Degalų įpurškimas

Darbinis tūris (cm3)

1987

1987

1995

2494

2494

Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm x mm)

80,5 x 97,6

80,5 x 97,6

84,0 x 90,0

90,0 x 98,0

90,0 x 98,0

Suspaudimo laipsnis

10,5 : 1

10,5 : 1

16,5 : 1

12,5 : 1

12,5 : 1

Maksimali galia (DIN AG)

152

152

143

155

155

Maksimali galia (kW/aps./min.)

112/6200

112/6200

105/4000

114/5700

114/5700

Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.)

196/4000

196/4000

320/1750–2250

206/4400–4800

206/4400–4800

Bendroji hibridinės sistemos galia (DIN AG)

-

-

-

197

197

Bendroji hibridinės sistemos galia (kW)

-

-

-

145

145

Elektrinis variklis priekyje: tipas

-

-

-

Sinchroninis variklis su
nuolatiniu magnetu

Sinchroninis variklis su
nuolatiniu magnetu

Elektrinis variklis priekyje: maksimali galia (kW)

-

-

-

105

105

Elektrinis variklis priekyje: maksimalus sukimo momentas (Nm)

-

-

-

270

270

Elektrinis variklis priekyje: maksimali įtampa (V)

-

-

-

650

650

Hibridinio automobilio akumuliatorius: tipas

-

-

-

Nikelio hidrido

Nikelio hidrido

Hibridinio automobilio akumuliatorius: nominali įtampa (V)

-

-

-

244,8

244,8

Hibridinio automobilio akumuliatorius: akumuliatoriaus modulių
skaičius

-

-

-

204

204

Hibridinio automobilio akumuliatorius: akumuliatoriaus talpa (3 h), Ah

-

-

-

6,5

6,5

DINAMINĖS SAVYBĖS

2,0 l Valvematic (benzininis)
6 M/T ir AWD

2,0 l Valvematic (benzininis)
Multidrive S ir AWD

2,0 l D-4D (dyzelinis)
6 M/T ir 2WD

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT, AWD

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT, 2WD

Maksimalus greitis (km/h)

185

185

195

180

180

Pagreitėjimas iki 100 km/h (s)

9,9

10,7

9,6

8,3

8,3

PAKABA

STABDŽIAI

Priekyje

MacPherson statramstis

Priekyje

Aušinamieji diskai

Gale

Dvigubas trikampis balansyras

Gale

Diskai

Degalų sąnaudos, anglies dvideginio kiekis ir triukšmo lygis matuojami kontroliuojamoje aplinkoje naudojant bazinį serijinį automobilį ir laikantis Europos Komisijos teisinių aktų reikalavimų. Jūsų automobilio degalų
sąnaudos ir išskiriamo anglies dvideginio reikšmės gali skirtis nuo išmatuotųjų. Automobilio degalų sąnaudas ir anglies dvideginio kiekį lemia vairavimo stilius ir kt. veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos,
automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.).						
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TECHNINIAI DUOMENYS
BAGAŽO SKYRIAUS TALPA

2,0 l Valvematic (benzininis)
6 M/T ir AWD

2,0 l Valvematic (benzininis)
Multidrive S ir AWD

2,0 l D-4D (dyzelinis)
6 M/T ir 2WD

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT, AWD

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT, 2WD

Bagažo skyriaus talpa iki uždangalo (l)

547

547

547

501

501

Bagažo skyriaus talpa iki stogo su pakeltomis galinėmis sėdynėmis
(l)

1167

1167

1167

1054

1054

Bagažo skyriaus talpa iki stogo su nuleistomis galinėmis sėdynėmis
(l)

1735

1735

1735

1633

1633

MATMENYS IR SVORIS

2,0 l Valvematic (benzininis)
6 M/T ir AWD

2,0 l Valvematic (benzininis)
Multidrive S ir AWD

2,0 l D-4D (dyzelinis)
6 M/T ir 2WD

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT, AWD

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT, 2WD

Išorės ilgis (mm)

4605

4605

4605

4605

4605

Išorės plotis (mm)

1845

1845

1845

1845

1845

Išorės aukštis (mm)

1675

1675

1675

1675

Priekinė provėža (mm)

1560*/1570

Galinė provėža (mm)

1560*/1570

1560*/1570

1560*/1570§

1560*/1570§

1560*/1570§

1560*/1570§

1560*/1570§

1560*/1570§

Užlaida priekyje (mm)

930

930

930

930

930

Užlaida gale (mm)

1015

1015

1015

1015

1015

Tarpuratis (mm)

2660

2660

2660

2660

5,3*/5,6

Vidaus ilgis (mm)
Vidaus plotis (mm)

§

§

§

§

2660

5,3*/5,6

5,3*/5,6

5,3*/5,6

5,3*/5,6§

1935

1935

1935

1935

1935

1505

1505

1505

1505

1505

Vidaus aukštis (mm)

1220

1220

1220

1220

1220

Bendras bagažo skyriaus ilgis su pakeltomis galinėmis sėdynėmis
(mm)

1025

1025

1025

1025

1025

Bendras bagažo skyriaus ilgis su nuleistomis galinėmis sėdynėmis
(mm)

1720

1720

1720

1637

1637

Bendras bagažo skyriaus plotis (mm)

1335

1335

1335

1335

1335

Bendras bagažo skyriaus aukštis (mm)

945

945

945

945

945

Bendroji automobilio masė (kg)

2100

2110

2135

2270

2205

Parengto automobilio masė (kg)

1490–1585

1520–1615

1535–1625

1690–1785

1625–1720

Velkamoji galia su stabdžiais (kg)

2000

1500

2000

1650

800

Velkamoji galia be stabdžių (kg)

750

750

750

750

750
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§

§

1675

1560*/1570

Apsisukimo spindulys – padangų (m)

§

§

TECHNINIAI DUOMENYS

VAŽIAVIMO BEKELE CHARAKTERISTIKOS

2,0 l Valvematic (benzininis)
6 M/T ir AWD

2,0 l Valvematic (benzininis)
Multidrive S ir AWD

2,0 l D-4D (dyzelinis)
6 M/T ir 2WD

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT, AWD

2,5 l benzininis
hibridinis, e-CVT, 2WD

Minimali prošvaisa (mm)

187

187

178

177

177

Užvažiavimo kampas (°)

19

19

19

19

19

Nuvažiavimo kampas (°)

23

23

23

22

22

Išilginio pravažumo kampas (°)

17

17

19

16

16

Benzininis ir dyzelinis modeliai

RATLANKIAI

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Hibridinis modelis
Premium Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Premium Premium
Limited
Plus

17 colių 5 stipinų plieniniai ratlankiai su dvispalviais
(juodos ir sidabro spalvų) gaubtais



−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

17 colių 5 dvigubų stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai

−



−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

17 colių hibridiniams modeliams būdingo dizaino 5 dvigubų
stipinų frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai

−

−

−

−

−

−

−



−

−

−

−

−

18 colių 5 dvigubų stipinų juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai

−

−







−

−

−







−

−

18 colių 10 stipinų ypač blizgūs dažyti lengvojo lydinio ratlankiai

−

−



−

−





−



−

−





Laikina atsarginė padanga



























Modelių su 18 colių ratlankiais
− = nekomplektuojama

 = papildoma įranga

1675 mm

AWD = visų varomųjų ratų sistema		
2WD = dviejų varomųjų ratų sistema
* Modelių su 17 colių ratlankiais		
M/T = mechaninė transmisija
e-CVT = elektroninė nuolatinio kintamojo veikimo transmisija
 = standartinė įranga

§

1560*/1570 mm
1845 mm

1015 mm

2660 mm
4605 mm

930 mm

1560*/1570 mm
1845 mm
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Įranga
Išorė

Benzininis ir dyzelinis modeliai

Hibridinis modelis

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Halogeniniai priekiniai žibintai su LED dienos
šviesomis (lemputės)





−

−

−

−

−



−

−

−

−

−

Dvigubi LED priekiniai žibintai su LED dienos
šviesomis (šviesolaidinė technologija)

−

−























Priekiniai žibintai su plautuvais



























Priekiniai rūko žibintai



























LED galiniai žibintai



























Aukštai įrengtas LED stabdymo žibintas



























Juodos ir kėbulo spalvų priekinis bei galinis buferiai









−

















Juodos šoninės apsaugos juostelės ir ratų arkų
apvadai









−

















Kėbulo spalvos durelių veidrodėliai









−

















Kėbulo spalvos durelių rankenėlės



























Style įrangos komplektas
18 colių juodi frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su
235/55 R18 padangomis
Juoda salono stogo apdaila

−

−







−

−

−







−

−

Style Limited pasiūlymas – siūlomi Dark
blue (221) ir Silver (1D6) atspalviai
Kėbulo spalvos priekinis buferis
Kėbulo spalvos galinis buferis
Kėbulo spalvos šoninės apsauginės juostelės
Kėbulo spalvos ratų arkų apvadai
Apatinė priekinė apsauga: Dark blue (221)
modeliams – sidabro spalvos, Silver (1D6)
modeliams – juodos spalvos

−

−

−

−



−

−

−

−

−



−

−

Sidabro spalvos priekinė ir galinė apsauga nuo
atsitrenkimo

−







−











−





Šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai



























Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai

−

























Durelių veidrodėliuose integruoti posūkių signalai



























Stogo bėgeliai
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Įranga

Benzininis ir dyzelinis modeliai

Išorė

Hibridinis modelis

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Galinis aptakas



























Elektra valdomas stoglangis

−

−

−

−

−





−

−

−

−





Chromuotas durelių rėmas



























Kėbulo spalvos durelių rankenėlės



























Tamsinti stiklai

−

























Ryklio peleko formos antena



























Benzininis ir dyzelinis modeliai

Komforto įranga

Hibridinis modelis

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Odinis vairas



























Šildomas vairas

−

























Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir posvyrio
kampo vairas



























Nuotolinis centrinis durelių užraktas



























Į greitį reaguojantis automatinis durelių užraktas



























Smart Entry & Start sistema

−

−























Įlipimo sistema su apšvietimu



























Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai



























Elektra valdomos bagažinės durelės

−

−























Elektra valdomos bagažinės durelės su bekontakte
atidarymo sistema

−

−

−

−

−

−



−

−

−

−

−



Pastovaus greičio palaikymo sistema

−

























Mechaniniu būdu valdomas galinio vaizdo
veidrodėlis



−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis

−

























Mechaninis oro kondicionierius



−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius

−

























 = standartinė įranga

 = papildoma įranga

−=

nekomplektuojama
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Įranga
Komforto įranga

Benzininis ir dyzelinis modeliai

Hibridinis modelis

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Lietaus jutiklis

−

























Prieblandos jutiklis

−

























Priekiniai automobilio statymo jutikliai

−

























Galiniai automobilio statymo jutikliai

−

























Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai

−

−











−











Zomšos ir odinė prietaisų skydelio apdaila

−

−

−





−

−

−

−





−

−



Odinė prietaisų skydelio apdaila

























Kojų nišų ir konsolės apšvietimas

−

























Bagažo skyriaus apšvietimo sistema



























Tekstilinė durelių apdaila



−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Zomšos durelių apdaila

−

−

−





−

−

−

−





−

−

Odinė durelių apdaila

−

























Pilkos spalvos salono stogo apdaila







−

−









−

−





Juodos spalvos salono stogo apdaila

−

−







−

−

−







−

−

Stovėjimo stabdžio svirtelė su chromuota apdaila

−

























Elektra valdomų langų apsauga nuo užsikirtimo



























Vairuotojo langas su automatinio pakėlimo ir
nuleidimo funkcija





















































Elektra valdomi priekiniai langai
Elektra valdomi galiniai langai



























Skaitymo lemputė salono priekyje



























Skaitymo lemputė salono gale



























Chromuotos vidinės durelių rankenėlės



































Saulės skydeliai su veidrodėliu vairuotojo ir
keleivio
pusėse
 = papildoma įranga
= standartinė
įranga
priekinio


−=



nekomplektuojama










* Nekomplektuojama modeliuose su mechanine transmisija.







Pagalbinės rankenėlės priekyje ir gale











Priekinio stiklo valytuvų ledo tirpinimo funkcija



























Šildomi priekinio lango plovimo skysčio purkštukai
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−

























Įranga
Benzininis ir dyzelinis modeliai

Komforto įranga

Standard

Luxury
Plus

Luxury

Style

Hibridinis modelis

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Šildomas galinis langas



























Stop & Start sistema















−

−

−

−

−

−

12 V elektros lizdas priekyje ir gale



























Benzininis ir dyzelinis modeliai

Hibridinis modelis

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Vairuotojo sėdynė su mechanine aukščio reguliavimo
funkcija







−

−

−

−





−

−

−

−

Vairuotojo sėdynė su elektrine aukščio reguliavimo
funkcija

−

−

−









−

−









Elektra valdoma slankiojanti vairuotojo sėdynė

−

−

−









−

−









Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama

−

−

−









−

−









Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija

−

−

−

−

−





−

−

−

−





Šildomos priekinės sėdynės



























Atlošiamosios galinės sėdynės



























Sėdynės

60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės



























Galinės sėdynės su Easy Flat nulenkimo sistema



























Tekstiliniai sėdynių apmušalai ( juodi)







−

−

−

−





−

−

−

−

Kombinuoti odos su tekstile ir zomša sėdynių apmušalai
( juodi)

−

−

−





−

−

−

−





−

−

Odiniai sėdynių apmušalai ( juodos, smėlio, pilkos ar rudos
spalvos)

−

−

−

−

−





−

−

−

−





Premium odinių sėdynių apmušalų komplektas ( juodos
spalvos)















−

−

−

−

−

−

Premium odinių sėdynių komplektas (sportinio stiliaus,
juodos spalvos, su įspaustu RAV4 logotipu)



























Premium odinių sėdynių komplektas (sportinio stiliaus,
raudonos spalvos, su įspaustu RAV4 logotipu)



























Premium odinių sėdynių komplektas (sportinio stiliaus,
smėlio spalvos, su įspaustu RAV4 logotipu)



























 = standartinė įranga

 = papildoma įranga

−=

nekomplektuojama

41

Įranga
Dėtuvės

Benzininis ir dyzelinis modeliai
Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Hibridinis modelis

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Priekinė daiktadėžė



























Konsolės dėtuvė



























Saulės akinių laikiklis



























Porankis ant centrinės dėtuvės



























Slankiojamasis porankis ant centrinės dėtuvės

−

*

*

*



*

*













Puodelių laikikliai priekyje ir gale



























Drabužių pakabos



























Kišenėlės vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių
atlošuose



























Horizontalus krovinių tvirtinimo tinklelis



























Sutraukiamas bagažinės uždangalas



























Benzininis ir dyzelinis modeliai

Hibridinis modelis

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

4,2 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas prietaisų
skydelyje



























Toyota Touch® 2 sistema su 7 colių ekranu

−

























Galinio vaizdo kamera

−

























Dinaminės linijos galinio vaizdo kameros ekrane

−

























Toyota Touch® 2 multimedijos sistema su radiju (be CD
grotuvo) ir 6 garsiakalbiais

−

























Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema

−

























Panoraminio vaizdo monitorius

−

−











−











Radijas ir CD grotuvas (nuskaitantis WMA ir MP3 formato
laikmenas) su 4 garsiakalbiais



−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

JBL Premium garso sistema su 9 garsiakalbiais, įskaitant
žemųjų dažnių garsiakalbį ir stiprintuvą

−

−

−

−

−

−

−

−

−









Informacinė ir garso įranga

Aux-in ir USB jungtys



























Garso sistemos ir telefono valdikliai ant vairo



























Bluetooth® laisvųjų rankų įranga
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Įranga

Benzininis ir dyzelinis modeliai

Saugos įranga

Hibridinis modelis

Standard

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus

Luxury

Luxury
Plus

Style

Style
Limited

Premium

Premium
Plus



























Aktyviosios saugos įranga
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine
stabdymo galios paskirstymo sistema (EBD) ir pagalbine
stabdymo sistema (BA)
Avarinio stabdymo įspėjamoji sistema (EBS)



























Stabilumo kontrolės sistema (VSC)




























Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

























Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC)

*

*

*

*

*

*

*

−

−

−

−

−

−

Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (TSC)



























Toyota Safety Sense
Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema
(LDA) su vairo koregavimo funkcija
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

−

























Nematomų zonų monitorius (BSM)

−

−











−











Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema
(RCTA)

−

−











−











Pasyviosios saugos įranga
Septynios SRS oro saugos pagalvės



























Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvai



























Padangų slėgio įspėjamoji sistema



























Priekinio keleivio oro saugos pagalvės įjungimo / išjungimo
funkcija



























ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema



























Apsauginis užraktas nuo vaikų





















































Apsaugos įranga
Imobilizatorius

 = standartinė įranga

 = papildoma įranga

−=

nekomplektuojama

* Nekomplektuojama modeliuose su mechanine transmisija.
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ŽODYNĖLIS
SUŽINOKITE DAUGIAU APIE RAV4 TECHNOLOGIJAS.

Toyota Safety Sense
Toyota Safety Sense – tai pažangios aktyviosios saugos
sistemos, leidžiančios mėgautis dar saugesniu ir
ramesniu vairavimu. Toyota Safety Sense paketą sudaro
penkios aktyviosios saugos technologijos: Pre-Collision
sistema arba Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo
funkcija, nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo,
automatinė tolimųjų šviesų, pagalbinė kelio ženklų
atpažinimo ir adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo
sistemos.

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema
su vairo koregavimo funkcija
Naudodamasi kamera, ši Toyota Safety Sense pakete
esanti sistema fiksuoja kelio juostų žymas ir įspėja
vairuotoją garso bei vaizdo signalais, kai automobilis
pradeda keisti judėjimo trajektoriją važiuojamojoje
juostoje nerodydamas posūkio signalo. Vairo koregavimo
funkcija padeda pakoreguoti vairo pasukimo kampą
automobiliui netyčia nukrypus iš kelio juostos.

Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema
Į Toyota Safety Sense komplektą įtraukta adaptyvioji
pastovaus greičio palaikymo sistema palaiko nustatytą
minimalų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto
priemonės. Sumažėjus šiam atstumui, ši sistema
sumažina automobilio greitį. Galiausiai įjungiami
stabdžiai ir stabdymo žibintai. Šiam atstumui vėl
padidėjus, sistema tolygiai padidina automobilio greitį,
kol pasiekiamas pasirinktas važiavimo greitis.

Į Toyota Safety Sense įrangos komplektą įtraukta
Pre-Collision sistema su pėsčiųjų fiksavimo funkcija,
naudodamasi milimetrinių bangų radaru ir kamera,
fiksuoja priekyje važiuojančias kitas transporto priemones.
Nustačiusi susidūrimo riziką, ji įspėja vairuotoją garso bei
vaizdo signalais ir įjungia pagalbinę stabdymo sistemą.
Jei vairuotojas laiku nenuspaudžia stabdžio pedalo,
automatiškai įjungiami stabdžiai, kad būtų išvengta galimo
susidūrimo arba sušvelnintas smūgis susidūrimo metu.
Sistema ne tik fiksuoja transporto priemones – ji gali anksti
aptikti ir pėsčiuosius.

Automatinė tolimųjų šviesų sistema
Į Toyota Safety Sense paketą įtraukta automatinė
tolimųjų šviesų sistema užtikrina optimalų visų eismo
dalyvių matomumą tamsiu paros metu. Kamera fiksuoja
priešpriešiais ir priekyje važiuojančių transporto
priemonių šviesas, taip pat stebi gatvės apšvietimo
ryškumą. Sistema automatiškai įjungia tolimąsias arba
artimąsias šviesas, užtikrindama saugesnį vairavimą
tamsiu paros metu.
44

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema
Toyota Safety Sense komplektui priklausanti pagalbinė
kelio ženklų atpažinimo sistema stebi eismo ženklus
kelio priekyje ir naujame spalvotame TFT ekrane pateikia
lengvai suprantamą naudingą informaciją, pavyzdžiui,
apie nurodytą greičio apribojimą ar lenkimo draudimą.
Jei nesilaikote kelio ženklų nurodymų, sistema taip pat
įjungia vaizdo ir garso signalus.

ŽODYNĖLIS

Panoraminio vaizdo monitorius
Panoraminio vaizdo monitorius padeda saugiau
ir lengviau pastatyti automobilį bei manevruoti.
Jis perduoda keturių kamerų fiksuojamus vaizdus,
sukurdamas trimatę RAV4 aplinkos iš visų pusių
vizualizaciją. Vairuotojui siūlomi du raiškaus vaizdo
peržiūros režimai Toyota Touch® 2 multimedijos sistemos
ekrane: vaizdo iš visų pusių ir išsamios vietos apžvalgos,
tarsi automobilis būtų permatomas. Jie leidžia pamatyti
visas nepastebimas kliūtis ir pavojus važiuojant.

2,5 l benzininis hibridinis variklis
2,5 l benzininis hibridinės sistemos variklis
pasižymi puikiai subalansuota degalų ekonomija
ir galios charakteristikomis. Benzininis variklis
komplektuojamas su dviem elektriniais varikliais.
Visi jie drauge lemia neprilygstamą automobilio
pagreitėjimą ir ypač mažas degalų sąnaudas bei CO2
kiekį.

Nematomų zonų monitorius (BSM)
Nematomų zonų monitorius padeda vairuotojui
saugiau manevruoti rikiuojantis į kitą eismo juostą.
Gale montuojamo radiolokacinio įrenginio jutikliams
užfiksavus automobilį vairuotojo pusėje arba nematomoje
galinėje zonoje, atitinkamos pusės veidrodėlyje įsižiebia
įspėjamasis indikatorius. Kai įjungiate posūkio signalą
rikiuodamiesi į kitą eismo juostą ir automobilis yra
Jūsų nematomoje zonoje, pradeda mirksėti įspėjamieji
indikatoriai, pranešantys, jog nedarytumėte šio manevro.

7 SRS oro saugos pagalvės
Šiame modelyje komplektuojamos septynios oro saugos
pagalvės. Tai vairuotojo kelių oro saugos pagalvė,
vairuotojo ir priekinio keleivio SRS oro saugos pagalvės,
priekinių sėdynių šoninės oro saugos pagalvės bei SRS
užuolaidinės oro saugos pagalvės, skirtos priekyje ir gale
sėdintiems keleiviams apsaugoti.

Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius
sistema (RCTA)
Fiksuodama nepastebėtas besiartinančias transporto
priemones, RCTA sistema padeda saugiai išvažiuoti iš
stovėjimo vietos. Naudodamasi kvazimilimetrinių bangų
radaru, RCTA sistema įspėja vairuotoją garso signalu ir
mirksinčiais indikatoriais durelių veidrodėliuose.

Pažangi automobilio stabilumo kontrolės sistema
(VSC+)
VSC+ sistema padeda išlaikyti stabilumą ir apsaugo nuo
slydimo staigiai sukant arba atliekant posūkį ant slidaus
paviršiaus. Nustačiusi slydimą, ji automatiškai pristabdo
kiekvieną ratą atskirai ir sureguliuoja variklio apsukas.
Be to, įjungiama pagalbinė vairavimo sistema, kad būtų
lengviau suvaldyti automobilį.
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MANO
TOYOTA
Viskas apie Jūsų
automobilį vienoje
vietoje.

mano.toyota.lt
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RAV4
ATVERIA KITOKIĄ
PERSPEKTYVĄ
IR UŽIMA LYDERIO
POZICIJĄ
SUKURTAS ĮKVEPIANČIOMS
KELIONĖMS RENKANTIS BET
KOKĮ MARŠRUTĄ
Norėdami ištirti naujojo RAV4 stiprybę
lemiančius privalumus – hibridinę
technologiją ir neribotus jo talentus,
apsilankykite interneto svetainėje
www.toyota.lt arba Toyota atstovybėje ir
užsisakykite bandomąjį važiavimą.
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RAV4: PATOBULINTAS VISUREIGIO APIBRĖŽIMAS
www.toyota.lt

Norėdami susipažinti
su automobiliu
interaktyviuoju būdu,
nuskaitykite šį QR kodą.
Mūsų žiniomis, visa šioje brošiūroje pateikta informacija buvo teisinga rengimo spaudai metu. Brošiūroje nurodytos specifikacijos ir įranga priklauso nuo rinkos sąlygų ir reikalavimų, todėl Jūsų
regione platinamų modelių specifikacijos ir įranga gali šiek tiek skirtis. Daugiau informacijos apie tai teiraukitės vietinėje Toyota atstovybėje. • Automobilių kėbulo spalvos gali šiek tiek skirtis nuo
šio leidinio nuotraukose matomų spalvų. • Šioje brošiūroje esančių kodų (QR Code®) įskaitomumas priklauso nuo naudojamo skaitytuvo. Toyota neprisiima atsakomybės už nesėkmingą kurio nors
kodo ar interaktyviojo turinio ženklo nuskaitymą Jūsų naudojamu prietaisu. • Toyota Motor Europe pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kokią informaciją apie specifikacijas ir įrangą. • ©
2016, Toyota Motor Europe NV/SA (TME). • Jokia šio leidinio dalis negali būti dauginama be išankstinio raštiško Toyota Motor Europe sutikimo.
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