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תתרגלו לנהוג גבוה
האייגו שהכרתם הפך לקרוסאובר גבוה ומושלם לעיר! זאת בזכות תנוחת הישיבה הגבוהה, השמשה המוגדלת, 
המידות הדינמיות שלו וגיר ה-S-CVT המאפשר נסיעה נעימה מאי פעם. הוסיפו לכל זה גם מערכת מולטימדיה 
מקורית עם Apple Car Play, ו-Android Auto, עיצוב יוצא דופן בצבעים מתובלים היטב וקיבלתם רכב עם סטייל 

בלתי ניתן לחיקוי.

התמונה להמחשה בלבד
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הבטיחות מעל הכל
PUREPULSEבטיחות

●●6 כריות אוויר

●●אפשרות ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע ליד הנהג, באמצעות מפתח עם חיווי

●●מערכת TPWS - בקרת לחץ אוויר בגלגלים

●●מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגית EBD לחלוקת כוח הבלימה

●●מערכת SWAY WARNING SYSTEM להתראה על עייפות הנהג

●●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 בעליה

●●חגורות בטיחות קדמיות ואחוריות עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל ונורית חיווי עם זמזם התראה

●●נקודות עיגון למושבי ISOFIX במושבים אחוריים

●●נעילת ביטחון לדלתות האחוריות

●●הגה בטיחותי קורס בהתנגשות

●●קורות פלדה בדלתות

*TOYOTA SAFETY SENSE 2.5 מערכות בטיחות אוטונומיות
מערכת קדם התנגשות הכוללת בלימת חירום, זיהוי הולכי רגל ביום ובלילה, זיהוי רכב דו גלגלי ביום 

)ESA( בלבד, מערכת סיוע לפניה בצמתים ומערכת עזר בהיגוי בשעת חירום
●●

●●מערכת שמירת מרכז נתיב 

כולל מגביל מהירות ●מערכת בקרת שיוט אדפטיבית דינמית
●●מערכת אור גבוה אוטומטי 

●●מערכת זיהוי תמרורי דרך 

התמונה להמחשה בלבד

המערכות הינן כלי עזר בלבד. פירוט נרחב על תכונות המערכות ופעולתן ניתן לקרוא בספר הרכב.
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PUREPULSEמנוע
1KR-FE1KR-FEדגם

3 צילינדרים טורי3 צילינדרים טוריסוג מנוע
998998נפח )סמ"ק(

72/6,00072/6,000הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(
9.5/4,4009.5/4,400מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

X 71.084.0 X 71.0 84.0קדח x מהלך )מ"מ(
11.8:111.8:1יחס דחיסה

קדמיתקדמיתסוג הנעה
אלקטרוניתאלקטרוניתהצתה

Start & Stop מערכת●●

מצבר עזר
12V12Vמתח

רציפה CVT( 7+1(רציפה 7+1 )CVT(תיבת הילוכים - יחסי העברה
3.115-1.9453.115-1.945הילוך אחורי

6.0496.049יחס העברה סופי

מערכת דלק
3535קיבולת מיכל דלק )ל'(

אוקטן 95 נטול עופרתאוקטן 95 נטול עופרתסוג דלק )בנזין(

היגוי
סבבת ומוט משונןסבבת ומוט משונןמערכת הגה

חשמלית EPSחשמלית EPSהגברת כח להגה

מתלים
מקפרסוןמקפרסוןקדמיים
קורת פיתולקורת פיתולאחוריים

בלמים
דיסק מאווררדיסק מאווררקדמיים
תוף בלימהתוף בלימהאחוריים

מפרט טכני
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PUREPULSEביצועים
20.420צריכת דלק משולבת )ק"מ/ליטר(*

111113פליטת CO2 )גרם/ק"מ(*
14.814.8תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

151151מהירות מרבית )קמ"ש(
4.74.7רדיוס סיבוב מזערי )מ'(

.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.

מידות ומשקלים
3,7003,700אורך )מ"מ(
1,7401,740רוחב )מ"מ(
1,5251,525גובה )מ"מ(

2,4302,430רוחק סרנים )מ"מ(
1,5401,540מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
1,5151,515מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

965970משקל עצמי )ק"ג(
00כושר גרירה עם/בלי בלמים )ק"ג(

146146מרווח גחון )מ"מ(
44מספר מושבים )כולל נהג(

231231נפח תא מטען עד גובה נקודת החגורה )VDA, ליטר(
269269נפח תא מטען עד גובה הגג )VDA, ליטר(

829829נפח תא מטען עד גובה הגג, שורה שניה מקופלת )VDA, ליטר(

צמיגים
175/65R17 87H175/65R17 87Hמידת צמיג

התמונה להמחשה בלבד

מפרט טכני
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PUREPULSEעיצוב ואביזרים חיצוניים
●●פנסי הלוגן קדמיים עם כוונון גובה

)DRL( קדמית LED תאורת יום●●

●❍פנסי ערפל קדמיים

LED תאורה אחורית משולבת●●

●●חלונות אחוריים כהים לפרטיות מרבית

עם חימום●מראות צד מתכווננות חשמלית
●❍צבע חיצוני משולב גג שחור

●❍חישוקי סגסוגת קלה "17

❍●חישוקי פלדה "17

●●ערכת תיקון תקר

עיצוב ואביזרים פנימיים
 Apple CarPlay וממשק *Bluetooth מערכת מולטימדיה מקורית הכוללת מסך מגע בגודל "8, דיבורית

**Android Auto-ו
●●

●התקנה מקומיתמצלמה אחורית

●●4 רמקולים

●●צג נתונים צבעוני בגודל "4.2 המשולב בלוח המחוונים

USB כניסת●●

●●שקע חשמלי 12V בקונסולה הקדמית

●●אפשרות לשליטה מההגה על מערכות השמע, דיבורית Bluetooth* וצג נתוני נסיעה

●●מיזוג אוויר מכני

●●הגה כוח חשמלי מתכוונן ידנית לגובה, מצופה עור

●❍Paddle Shifts - מתגי העברת הילוכים משולבים בגלגל

●●חלונות חשמל קדמיים

Follow Me Home כיבוי תאורה מושהה●●

●●חיישן תאורה

●●מראה פנימית יום/לילה

●●שני מפתחות עם שלט

❍●ריפודי בד שחור בשילוב אפור

●❍ריפודי בד שחור בשילוב צבע הרכב

●●מושבים קדמיים מתכווננים קדימה ואחורה

●●מושב נהג מתכוונן לגובה

●●משענות מושב אחורי מתקפלות ומתפצלות 50/50

***E-Call כפתור●●

.Toyota Touch 2 :אשר הינה מסוג ,AYGO X-המותקנת ב Bluetooth-מומלץ לבדוק את תאימות הטלפון הנייד שברשותך למערכת ה*
את הבדיקה ניתן לעשות בלינק הבא: www.toyota-tech.eu/bluetooth/search.aspx  **נכון למועד פרסום קטלוג זה, אפליקציית Android Auto אינה זמינה בישראל. 

***פעילות ה- E-Call תלויה ברשת הסלולרית הנמצאת בקרבת הרכב בעת שידור המידע.
תאי אחסון

●●תא אחסון פתוח בקונסולה קדמית

●●2 מחזיקי כוסות בקונסולה מרכזית

●●מחזיק כוסות בקונסולה האחורית

●●תא מטען מרופד עם כיסוי

מפרט אבזור
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כחול ג'וניפר
 2VL - 8Y8/209

בז' ג'ינג'ר
 2VJ - 4U9/209

ירוק הל
 2VK - 6W4/209

אדום צ'ילי
 2VH - 3U4/209

שחור מטאלי
209

לבן צחור
040 

כסף מאטלי
1L0

התמונות להמחשה בלבד

PULSE

PURE

צבעוניות שתתבל לכם את היום
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זיהום 
מרבי

זיהום 
מזערי 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 153 7

רמת האבזור הבטיחותי

0 1 3 4 5 7 82 רמת בטיחות 6
נמוכה

רמת בטיחות 
גבוהה

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

צריכת דלק משולבת*דגם
דרגת זיהום אוויר(ליטר/100 ק"מ)

AYGO X PURE4.9
3 AYGO X PULSE5.0

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
N/A
N/A

AYGO X PURE
AYGO X PULSE6

**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר** לרכב מנועי
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