
מנוע
2ZR-FXEדגם

4 ציל׳ טורי, עם תזמון משתנהסוג מנוע
1,798נפח )סמ"ק(

98/5,200הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

122הספק מרבי משולב )כ"ס(

14.5/3,600מומנט מרבי )קג"מ(

88.3X80.5קדח X מהלך )מ"מ(

13:1יחס דחיסה

קדמיתסוג הנעה
אלקטרוניתהצתה

מנוע חשמלי                                                                                                                                                                                                    
MG2דגם

)V( 600מתח

71הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

16.6מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

MG1גנרטור

מצבר הנעה
)V( 207.2מתח

ליתיום יוןסוג מצבר

מידות ומשקלים
***4,390/4,402אורך )מ"מ(
1,795רוחב )מ"מ(

1,555גובה )מ"מ(

2,640רוחק סרנים )מ"מ(

1,540/*1,550מפשק גלגלים קדמי )מ״מ(

***1,545/**1,560/*1,570מפשק גלגלים אחורי )מ״מ(

1,420משקל עצמי )ק"ג(

725/725כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק״ג(

142מרווח גחון )מ״מ(

377נפח תא מטען )VDA, ליטר(

היגוי
סבבת ומוט משונןמערכת הגה

חשמליתהגברת כוח להגה

1,795 מ"מ 1,795 מ"מ 4,390/***4,402 מ"מ1,795 מ"מ

1,555 מ"מ

***1,545/**1,560/*1,570מ"מ   1,540/*1,550 מ"מ1,540/*1,550 מ"מ

מערכת דלק
43קיבולת מיכל דלק )ל'(

95 נטול עופרתסוג דלק )בנזין(

התמונות להמחשה בלבד.

GR SPORT מתייחס לדגם*** .C-HIC מתייחס לדגם** .C-ITY ,C-LUB מתייחס לדגמים*

C-LUB / C-ITY /  C-HIC / GR SPORTביצועים
20.4צריכת דלק משולבת )ק"מ/ליטר(*

111**פליטת CO2 )גרם/ק"מ(*

11תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

170מהירות מרבית )קמ"ש(

5.2רדיוס סיבוב מזערי )מ'( 

C-ITY/C-LUBC-HICGR SPORTצמיגים
215/60R17 96H225/50R18 95V225/45R19 96Wמידה

.EC2017/1151 לפי נתוני יצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה, תקן WLTP COMBINED הינם CO2 נתוני צריכת דלק וערך*
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה ביחס לנתון שסיפק היצרן מאחר והיא מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים.

**בדגם C-ITY ערך ה- CO2 הינו 110.

מפרט
טכני מפרט טכני

מתלים
מקפרסוןקדמיים

 עצמות עצה כפולהאחוריים

בלמים
דיסק מאווררקדמיים

דיסקאחוריים
הפעלה חשמליתבלם חניה

●מערכת הידראולית כפולה עם מגבר בלם

היברידית רציפהתיבת הילוכים
3.218יחס העברה סופי

מערכת חשמל
45AHמצבר )אמפר X שעה(

.
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C-LUBC-ITYC-HICGR SPORTעיצוב ואביזרים חיצוניים
●●●❍כניסה חכמה Smart Entry בדלתות הקדמיות ובדלת תא המטען 

פרוז'קטור●●●פנסי LED קדמיים עם כוונון גובה 

LED●❍❍פנסי ערפל קדמיים

)DRL( קדמית LED תאורת יום●●●●

LED פנסים אחוריים משולבי●●●●

בצבע שחורבצבע שחור●ללא קיפול חשמלימראות צד בצבע הרכב, מתכווננות חשמלית עם קיפול אוטומטי, פנסי איתות ומפשיר אדים

●●❍❍חיישני חניה קדמיים ואחוריים הכוללים מנגנון בלימה אוטומטית לפני התנגשות

●●●●חיישן תאורה

●●●❍חיישן גשם

●●❍❍תאורת אווירה במחזיקי כוסות ובדלתות הקדמיות

●●❍❍שמשות מוכהות בחלונות אחוריים לפרטיות מרבית  

●●●●ספוילר אחורי

●●●●אנטנת סנפיר

●❍❍❍חישוקי סגסוגת קלה "19

❍●❍❍חישוקי סגסוגת קלה ״18

❍❍●●חישוקי סגסוגת קלה ״17

)space saver( גלגל חלופי קטן●❍❍❍

●●●❍ערכת תיקון תקר )ללא גלגל חלופי(

●●❍❍צבע חיצוני משולב גג שחור  

C-LUBC-ITYC-HICGR SPORTתאי אחסון
●●●●קונסולה מרכזית עם תא אחסון ומשענת יד בגימור דמוי עור

●●●●תא כפפות

●●●●מחזיקי כוסות בדלתות הקדמיות והאחוריות

●●●●שני מחזיקי כוסות בקונסולה האמצעית

●●●●תא מטען מרופד ומואר

●●●●4 נקודות עיגון בתא המטען לקשירת מטענים

C-LUBC-ITYC-HICGR SPORTעיצוב ואביזרים פנימיים
 מערכת TOYOTA TOUCH 2 עם מסך מגע "8, מצלמה אחורית, 

**Android Auto - ●●●●דיבורית Bluetooth* וממשק Apple CarPlay ו

●●●●6 רמקולים

 צג נתונים HD צבעוני "4.2, משולב בלוח המחוונים הכולל נתוני דרך, 
שליטה על הרדיו ועל מערכות הבטיחות

●●●●

●●●●כניסת USB לחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה מרכזית

Sport/Eco/Normal - בחירת מצב נהיגה●●●●

 ,*Bluetooth אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע, דיבורית 
●●●●צג נתוני נסיעה ומערכות הבטיחות

●●●●הגה כוח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק, מצופה עור

התמונות להמחשה בלבד.

*בכפוף לתאימות הטלפון הנייד שברשותך להתקן ה-Bluetooth ברכב.
**נכון למועד פרסום קטלוג זה, אפליקציית Android Auto אינה זמינה בישראל.

***פעילות ה-E-CALL תלויה ברשת הסלולרית הנמצאת בקרבת הרכב בעת שידור המידע.

מפרט אבזור
מפרט
אבזור

● קיים ❍ לא קיים

● קיים ❍ לא קיים

C-LUBC-ITYC-HICGR SPORTעיצוב ואביזרים פנימיים
מערכת התנעה חכמה )Keyless( - כפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח,

ממותג GR●●●ע"י זיהוי אוטומטי של השלט

AUTO HOLD בלם יד חשמלי עם פונקציית●●●●

●●●●מיזוג אוויר דו-אזורי עם בקרת אקלים דיגיטלית

●●●●שקע 12V בקונסולה המרכזית

●●●●כפתור EV המאפשר מעבר לשימוש במנוע חשמלי בלבד עם נורית חיווי בלוח המחוונים

●●●❍מראה פנימית מתכהה אוטומטית בעת סינוור

●●●●4 חלונות חשמליים עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת ומנגנון היפוך

נהג - חשמלי●●●מושבים קדמיים מתכווננים ל-4 כיוונים
נוסע - ידני

נהג - חשמלינהג ונוסע●●מושב נהג מתכוונן לגובה
נוסע - ידני 

●❍❍❍כוונון חשמלי למשענת גב תחתון במושב הנהג

●❍❍❍חימום מושבים קדמיים

משענות מושב אחורי מתקפלות ומתפצלות )60/40( למצב שטוח ללא צורך
בניתוק משענות ראש

●●●●

●●●●משענות ראש מתכווננות מעלה ומטה לכל הנוסעים

GR Sport מושבים ספורטיביים עם ריפוד אלקנטרה בעיצוב❍❍❍●

❍●●●ריפודי בד מהודרים

 GR Sport קישוט סף בעיצוב❍❍❍●

●●●●סט שטיחים מקורי

***E-CALL מערכת●●●●

חישוקי סגסוגת קלה "19 מושבים ספורטיביים חישוקי סגסוגת קלה "18חישוקי סגסוגת קלה "17
עם ריפוד אלקנטרה

ריפוד בד מהודר
בצבע שחור

ריפוד בד מהודר
בצבע שחור

GR SPORT C-ITY/C-LUBC-HIC
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עיצוב ואביזרים חיצוניים
●כניסה חכמה Smart Entry בדלתות הקדמיות ובדלת תא המטען 

פרוז'קטורפנסי LED קדמיים עם כוונון גובה 

LEDפנסי ערפל קדמיים

)DRL( קדמית LED תאורת יום●

LED פנסים אחוריים משולבי●

בצבע שחורמראות צד בצבע הרכב, מתכווננות חשמלית עם קיפול אוטומטי, פנסי איתות ומפשיר אדים

●חיישני חניה קדמיים ואחוריים הכוללים מנגנון בלימה אוטומטית לפני התנגשות

●חיישן תאורה

●חיישן גשם

●תאורת אווירה במחזיקי כוסות ובדלתות הקדמיות

●שמשות מוכהות בחלונות אחוריים לפרטיות מרבית  

●ספוילר אחורי

●אנטנת סנפיר

●חישוקי סגסוגת קלה "19

●ערכת תיקון תקר )ללא גלגל חלופי(

●צבע חיצוני משולב גג שחור  

תאי אחסון
●קונסולה מרכזית עם תא אחסון ומשענת יד בגימור דמוי עור

●תא כפפות

●מחזיקי כוסות בדלתות הקדמיות והאחוריות

●שני מחזיקי כוסות בקונסולה האמצעית

●תא מטען מרופד ומואר

●4 נקודות עיגון בתא המטען לקשירת מטענים

C-HR GR SPORT מפרט אבזור טויוטה



עיצוב ואביזרים פנימיים
**Android Auto -ו Apple CarPlay וממשק *Bluetooth עם מסך מגע "8, מצלמה אחורית,  דיבורית TOYOTA TOUCH 2 מערכת●

●6 רמקולים

●צג נתונים HD צבעוני "4.2, משולב בלוח המחוונים הכולל נתוני דרך, שליטה על הרדיו ועל מערכות הבטיחות

●כניסת USB לחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה מרכזית

Sport/Eco/Normal - בחירת מצב נהיגה●

●אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע, דיבורית Bluetooth*, צג נתוני נסיעה ומערכות הבטיחות

●הגה כוח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק, מצופה עור

ממותג GRמערכת התנעה חכמה )Keyless( - כפתור חשמלי להתנעת הרכב ללא מפתח, ע"י זיהוי אוטומטי של השלט
AUTO HOLD בלם יד חשמלי עם פונקציית●

●מיזוג אוויר דו-אזורי עם בקרת אקלים דיגיטלית

●שקע 12V בקונסולה המרכזית

●כפתור EV המאפשר מעבר לשימוש במנוע חשמלי בלבד עם נורית חיווי בלוח המחוונים

●מראה פנימית מתכהה אוטומטית בעת סינוור

●4 חלונות חשמליים עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת ומנגנון היפוך

נהג - חשמלי, נוסע - ידנימושבים קדמיים מתכווננים ל-4 כיוונים
נהג - חשמלי,   נוסע - ידני מושב נהג מתכוונן לגובה

●כוונון חשמלי למשענת גב תחתון במושב הנהג

●חימום מושבים קדמיים

●משענות מושב אחורי מתקפלות ומתפצלות )60/40( למצב שטוח ללא צורך בניתוק משענות ראש

●משענות ראש מתכווננות מעלה ומטה לכל הנוסעים

GR Sport מושבים ספורטיביים עם ריפוד אלקנטרה בעיצוב●

 GR Sport קישוט סף בעיצוב●

●סט שטיחים מקורי

***E-CALL מערכת●

 .Toyota Touch 2 :אשר הינה מסוג ,TOYOTA C-HR-המותקנת ב Bluetooth-מומלץ לבדוק את תאימות הטלפון הנייד שברשותך למערכת ה*
www.toyota-tech.eu/bluetooth/search.aspx :את הבדיקה ניתן לעשות בלינק הבא

**נכון למועד פרסום קטלוג זה, אפליקציית Android Auto אינה זמינה בישראל.
***פעילות ה-E-CALL תלויה ברשת הסלולרית הנמצאת בקרבת הרכב בעת שידור המידע.

C-HR GR SPORT מפרט אבזור טויוטה



*המערכות הינן כלי עזר בלבד. פירוט נרחב על תכונות המערכות ופעולתן ניתן לקרוא בספר הרכב.

C-HR GR SPORT מפרט אבזור טויוטה
ביטחון ובטיחות

7 כריות אוויר:
2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו

2 כריות אוויר וילון צידיות לנהג ולנוסעים מלפנים ומאחור
כרית אוויר לברכי הנהג

אפשרות ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע ליד הנהג, באמצעות מפתח עם חיווי
נקודות עיגון למושבי ילדים ISOFIX במושבים האחוריים

מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגיית EBD לחלוקת כוח הבלימה

מערכת Sway Warning System להתראה על עייפות הנהג

צליל התראה על התקרבות הרכב (AVAS - Acoustic Vehicle Alerting System) - פעיל במהירות 0 ל-25 קמ"ש

מערכת BA - הגברת כוח בלימה בחירום

מערכת +VSC - בקרת יציבות חכמה עם אפשרות ניתוק

מערכת TRC - בקרת אחיזת כביש עם אפשרות ניתוק

מערכת HAC - עזר לזינוק בעלייה

מערכת TPWS - בקרת לחץ אוויר בגלגלים עם אפשרות איפוס

מושבים קדמיים בעלי מבנה WIL אקטיבי להפחתת פגיעות צוואר הנובעות מתופעת "צליפת שוט"

הגה בטיחותי קורס בעת התנגשות

חגורות בטיחות קדמיות עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח, כיוון גובה, נורית חיווי וזמזם התראה

3 חגורות בטיחות צולבות מאחור עם נורית חיווי בקונסולה המרכזית וזמזם התראה

נעילת ביטחון לדלתות אחוריות

קורות פלדה כפולות בדלתות

אימובילייזר מקורי
*TOYOTA SAFETY SENSE 2.0 מערכות בטיחות אוטונומיות

5 מערכות חכמות ומתקדמות לבטיחות מרבית:
• מערכת קדם התנגשות הכוללת בלימת חירום, זיהוי הולכי רגל ביום ובלילה

  וזיהוי רכב דו גלגלי ביום בלבד
• מערכת שמירת מרכז נתיב

• בקרת שיוט אדפטיבית דינמית
• מערכת אור גבוה אוטומטי
• מערכת זיהוי תמרורי דרך


