VERSO

מפרט טכני ואבזור

מפרט

בטיחות VERSO

בטחון ובטיחות
 7כריות אוויר:
 2כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
 2כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו
 2כריות אוויר וילון צידיות לנהג ולנוסעים מלפנים ומאחור
כרית אוויר לברכי הנהג
אפשרות ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע ליד הנהג ,באמצעות מפתח עם חיווי
מערכת בלמים מבוססת  ABSעם טכנולוגית  EBDלחלוקת כוח הבלימה
מערכת  - BAהגברת כוח בלימה בחירום
מערכת  - VSCבקרת יציבות
מערכת  - TRCבקרת אחיזת כביש ,עם אפשרות ניתוק
מערכת  - HACעזר לזינוק בעלייה
מערכת  - TPWSבקרת לחץ אוויר בגלגלים
נקודות עיגון למושבי ילדים  ISOFIXבמושבים האחוריים
מושבים קדמיים עם מנגנון ארגונומי להפחתת פגיעות צוואר הנובעות מתופעת "צליפת שוט"
הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות
חגורות בטיחות קדמיות עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח ,כיוון גובה ונורית חיווי
 5חגורות בטיחות צולבות מאחור עם נורית חיווי בקונסולה המרכזית
נעילת בטחון לדלתות אחוריות
קורות פלדה בדלתות
אימובילייזר מקורי

מפרט
מנוע

טכני VERSO

דגם

סוג מנוע
נפח (סמ"ק)
הספק מרבי (סל"ד/כ"ס)
מומנט מרבי (סל"ד/קג"מ)
קדח  Xמהלך (מ"מ)
יחס דחיסה
סוג הנעה
הצתה

מידות ומשקלים

אורך (מ"מ)
רוחב (מ"מ)
גובה (מ"מ)  -ללא מסילות גגון
רוחק סרנים (מ"מ)
מפשק גלגלים קדמי (מ"מ)
מפשק גלגלים אחורי (מ"מ)
מספר נוסעים (כולל הנהג)
משקל עצמי (ק"ג)
משקל כולל (ק"ג)
כושר גרירה עם/בלי בלמים (ק"ג)
מרווח גחון (מ"מ)
נפח תא מטען (ליטר)

תיבת הילוכים אוטומטית רציפה 7+1
יחסי העברה
הילוך אחורי
יחס העברה סופי

2ZR-FAE

טורי 4 ,צילינדרים 16 ,שסתומים ,גלי זיזים עיליים עם תזמון משתנה,
בטכנולוגיית VALVEMATIC
1798
147/6400
18.35/3800
88.3X80.5
10.6:1
קדמית
אלקטרונית
4460
1790
1620
2780
1540
1540
7
1450
2125
450/1300
145
155-1696
2.480-0.396
2.604-1.680
5.698

מפרט
ביצועים

טכני VERSO
11.6
18.5
15.2
153
11.1
185
5.4

צריכת דלק* :עירונית (ק"מ/ליטר)
בין עירונית (ק"מ/ליטר)
משולבת (ק"מ/ליטר)
פליטת ( CO2גרם/ק"מ)
תאוצה  100-0קמ"ש (שניות)
מהירות מרבית (קמ"ש)
רדיוס סיבוב מזערי (מ')

*הנתונים הינם ע"פ נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה ואינם משקפים צריכה בפועל .ייתכן פער בין נתוני צריכת הדלק המפורסמים ,שהינם כאמור בתנאי ניסוי ומעבדה ,לבין צריכת הדלק בפועל.

צמיגים

205/60R16 92V

מידה

היגוי

מסרק ומוט משונן
חשמלית EPS -

מערכת הגה
הגברת כוח להגה

מתלים

מתלה מקפרסון
קורת פיתול

קדמיים
אחוריים

בלמים

דיסק מאוורר
דיסק
תוף משולב בדיסק

קדמיים
אחוריים
בלם חניה

מערכת דלק

קיבולת מיכל דלק (ל')
סוג דלק (בנזין)

60
אוקטן 95

מצבר (אמפר  Xשעה)

60AH

מערכת חשמל

 1620מ"מ

 1540מ"מ
 1790מ"מ

 1540מ"מ
 1790מ"מ

 750מ"מ

 2780מ"מ
 4460מ"מ
 4460מ"מ

 930מ"מ
התמונות להמחשה בלבד.

מפרט אבזור VERSO
עיצוב ואביזרים חיצוניים

פנסי הלוגן קדמיים עם כוונון גובה חשמלי
פנסי ערפל קדמיים
תאורת יום קדמית (*)DRL
פנסי  LEDאחוריים
חיישן תאורה
חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים
מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית בצבע הרכב ,עם פנסי איתות
שמשות כהות להגנה מפני קרני שמש אולטרא סגולות
שמשות מוכהות בחלונות אחוריים לפרטיות מרבית
מסילות גגון
צלחות כיסוי מהודרות לגלגלים (טסות)
גלגל חלופי קטן ()Space Saver
*נדלקת עם התנעת הרכב.

עיצוב ואביזרים פנימיים

מערכת  TOYOTA TOUCH 2עם מסך מגע " ,7מצלמה אחורית ודיבורית Bluetooth

צג נתונים מרכזי  /מחשב דרך המשולב בלוח המחוונים
כניסת  AUXו USB-לחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה מרכזית
 4רמקולים  2 +טוויטרים
אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע ,דיבורית  Bluetoothוצג נתוני הנסיעה
הגה כוח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק ,מצופה עור
 - Paddle Shiftsמתגי העברת הילוכים משולבים בגלגל ההגה
 2מפתחות 1 :עם שלט 1 ,רגיל
מראה פנימית מתכהה אוטומטית בעת סנוור
 4חלונות חשמל עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת ,ומנגנון היפוך

מפרט אבזור VERSO
עיצוב ואביזרים פנימיים

מיזוג אוויר דו אזורי עם בקרת אקלים דיגיטלית
 3שקעי  :12Vבקונסולה מרכזית ,בגב משענת יד מרכזית ובתא המטען
סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו
מושב נהג מתכוונן לגובה
מושבי שורה  2מתכווננים קדימה ואחורה
משענות מושבי שורה  2מתקפלות ומתפצלות למצב שטוח לחלוטין ,כל מושב בנפרד
משענות מושבי שורה  3מתקפלות ומתפצלות למצב שטוח לחלוטין ()50/50
משענות ראש מתכווננות מעלה מטה לכל הנוסעים
אפשרות כוונון זווית משענות הגב לנוסעים מאחור
מגש מתקפל עם מתקן לכוס בגב מושבים קדמיים
ריפודי בד מהודרים
רצפה שטוחה לרגלי הנוסעים מאחור
סט שטיחים מקורי

תאי אחסון

תאי אחסון לבקבוקים בדלתות הקדמיות והאחוריות
מחזיקי כוסות
תא כפפות כפול ,תא עליון מקורר באמצעות המזגן
משענת יד עם תא אחסון בקונסולה מרכזית
מגירת אחסון מתחת למושב הנוסע מלפנים
תאי אחסון נסתרים ברצפת הרכב מאחור
תא מטען מרופד ומואר ,הכולל תא אחסון מתחת לרצפה
כיסוי גלילה לתא המטען המאוחסן ברצפת תא המטען
אפשרות נעילה ושחרור נעילה של תא המטען באמצעות שלט

דגם

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק"מ דרגת זיהום אוויר

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי
15

14

13

12

11
11

10

99

8

7

6

5

 8.6בינעירוני 5.4
עירוני
דרגה 9
זיהום מרבי
VERSO
נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת מעבדה .תקן  * EEC/80/ 1268המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009
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זיהום מזערי

