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LAND CRUISER 
Dominacja legendy 4×4

Legendarny Land Cruiser już od 70 lat imponuje 

niezrównaną wytrzymałością i niezawodnością bez względu 

na warunki, w jakich się porusza. To eleganckie auto 

terenowe odznacza się wyjątkową dynamiką wspieraną 

najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi. 

Land Cruiser to wzór samochodu o twardym charakterze 

i bezkompromisowej stylistyce, który idealnie sprawdzi się 

zarówno w mieście, jak i poza nim.
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JUŻ 70 LAT  
LEGENDARNEJ HISTORII

W 1951 roku powstała Toyota BJ – pierwszy samochód 

terenowy na potrzeby wojskowe. Kiedy w 1960 roku 

pojawił się widoczny na zdjęciu model J4, od razu zyskał 

ogromną popularność, co zaowocowało aż 26 latami 

ciągłej produkcji. Obecnie Land Cruiser jest sprzedawany 

w ponad 190 krajach świata, co stanowi rekord wśród 

wszystkich istniejących modeli Toyoty, a w ponad 10 krajach 

europejskich jest najchętniej kupowanym samochodem 

terenowym z napędem 4×4. 
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1951
1984

1960

Toyota BJ
Początek legendy Land Cruisera to model BJ, 

wyposażony w potężny silnik montowany 
zwykle w cztery razy większych ciężarówkach. 

Nowy pojazd miał tak duże możliwości 
terenowe, że podczas testów dojechał do 

szóstej stacji kolejki górskiej na górze Fudżi 
– wyżej niż jakikolwiek pojazd przedtem.

Toyota LC J7 
Nowa seria 70 dała początek dwóm 

oddzielnym liniom Land Cruisera: 
Heavy Duty oraz Light Duty – prekursorowi 

aktualnej 150. Wersja J7 była propozycją  
dla osób, które nie wybierały się często  

w teren, a ceniły sobie wygodę i komfort.  
Zasadnicza różnica w budowie polegała 

na układzie przeniesienia napędu. 
Zastosowano tu mosty napędowe z Toyoty 

Hilux, a resory piórowe zastąpiono przy 
wszystkich kołach sprężynami śrubowymi.

Toyota LC J4
Udana modyfikacja Land Cruisera J2 
zaowocowała powstaniem popularnej serii J4, 
która charakteryzowała się całkowicie stalowym 
nadwoziem, nową maskownicą z przodu integrującą 
reflektory i grill, czy też bardziej prostokątnymi 
nadkolami z tyłu. Przez 26 lat produkcji z fabryk 
Toyoty wyjechało ponad milion egzemplarzy tego 
modelu w różnych odmianach i rozstawach osi.

Droga do sławy
Land Cruiser jest najdłużej produkowanym samochodem  

w historii Toyoty. Ze względu na swoje niezrównane właściwości 

terenowe stał się on ikoną off-roadu, zyskując niekwestionowaną 

reputację jednego z najbardziej wytrzymałych i niezawodnych 

modeli z napędem 4×4. To na tych właśnie wartościach opiera się 

legenda i sława Land Cruisera jako pojazdu, na którym można 

polegać w każdej sytuacji.
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1996 Toyota LC J9
Kolejny krok w stronę komfortu 
i bezpieczeństwa. Stały napęd 4×4, 
niezależne zawieszenie z przodu oraz 
bogate wyposażenie zdobyły uznanie 
wśród klientów na całym świecie. 
Land Cruiser J9 stał się doskonałym 
środkiem transportu dla całej rodziny,  
w każdych warunkach.

2009

2002

Toyota LC J15
Wersja z całkowicie nową konstrukcją  

ramy oraz systemami KDSS i Crawl Control. 
Niezrównane parametry off-roadowe  

oraz bardzo bogate wyposażenie 
wyznaczają nowe kierunki w segmencie 

luksusowych aut terenowych.

Toyota LC J12
Pierwszy Land Cruiser, który powstał 
poza Japonią – w Europie. Odznaczał się 
nowoczesnym nadwoziem, luksusowym 
wnętrzem, podwyższonym bezpieczeństwem 
i dzielnością w terenie. Zastosowano najnowsze 
systemy elektroniczne i pneumatyczne, takie jak 
półaktywne zawieszenie TEMS, wspomagające 
jazdę po drogach i w terenie.
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DESIGN
Przygoda z fasonem

Land Cruiser odznacza się zarówno elegancją 

na miejskich bulwarach, jak i zdecydowaniem i dynamiką  

w najtrudniejszym terenie. Funkcjonalność idzie tu 

w parze z wyśmienitym wyglądem. Atletyczna budowa 

nadwozia zachwyca wysoko usytuowanymi reflektorami 

i wlotami powietrza, a kształty i linie poszczególnych 

elementów są poprowadzone w tak intrygujący sposób, 

że trudno oderwać od nich wzrok.
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Narożniki przedniego zderzaka unoszą się zdecydowanie do góry, z kolei wszystkie 
poziome linie boczne maski wraz z progami i przetłoczeniami błotników czynią 
sylwetkę Land Cruisera bardziej atletyczną i dynamiczną.

Aby uniknąć uszkodzeń w czasie jazdy terenowej, krata przedniego wlotu powietrza  
i reflektory zostały umieszczone wysoko. Otwory w przednim grillu są możliwie jak 
największe, co umożliwia optymalne chłodzenie silnika.

Tylne lampy zespolone w kształcie litery C ze światłami stopu w technologii LED,  
a także zderzak z podstawą unoszącą się ku górze – to przyciągające uwagę 
elementy z tyłu samochodu.

Potęga  
dobrego stylu
Wygląd zewnętrzny Land Cruisera łączy stylową estetykę z praktycznością i solidnością. 

Maska silnika jest tak ukształtowana, aby kierowca miał jak najlepszą widoczność obszaru 

przed samochodem.  

Dla większej ochrony komory silnika jest ona po bokach osłonięta powierzchniami 

zderzaka. Światła przeciwmgielne są zintegrowane z dolnymi częściami zderzaka,  

którego naroża unoszą się ku górze. Jego sekcja środkowa została z kolei uformowana 

jako płyta ślizgowa, aby poprawić wykonywanie manewrów w terenie. Podniesiono  

też boczne krawędzie błotników, co ułatwia kierowcy wyczucie gabarytów samochodu.
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KOMFORT
Miejsce do odkrycia

Przestronne wnętrze Land Cruisera z wygodnymi i idealnie 

wyprofilowanymi fotelami daje wiele przyjemności podczas 

jazdy. Bardziej luksusowa kabina jest wzbogacona białym 

podświetleniem tablicy rozdzielczej, konsoli środkowej 

i przełączników w panelach drzwi. Najlepsza jakość 

materiałów w połączeniu z pomysłowym rozmieszczeniem 

poszczególnych elementów tworzą miejsce,  

w którym po prostu chce się przebywać.
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Efektowne wnętrze
Wnętrze Land Cruisera zachwyca najwyższą jakością wykonania 

każdego szczegółu. Przeprojektowana kierownica ułatwia  

panowanie nad samochodem, a deska rozdzielcza wyróżnia się 

zmienionym kształtem obudowy zespołu wskaźników.  

 

Górną krawędź nowej konsoli środkowej obniżono w taki sposób, 

aby uzyskać lepszą widoczność podczas jazdy w terenie. W konsoli 

zainstalowano ponadto większy, 9" kolorowy ekran systemu 

multimedialnego, płaski panel sterowania klimatyzacją i zestaw 

wskaźników informujących o działaniu układu napędowego. 

Oświetlenie typu LED obejmuje przestrzeń pod deską rozdzielczą, 

lampki w podsufitce, oświetlenie schowka przed pasażerem  

z przodu oraz podświetlenie paneli drzwiowych,  

tworząc bardzo ekskluzywne otoczenie.
System rozrywki dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń jest umiejscowiony 
w podsufitce i posiada opuszczany ekran najwyższej jakości połączony  
z systemem Blu-ray. W czasie długich podróży jest to najlepsza rozrywka  
dla najmłodszych pasażerów.

Deska rozdzielcza wraz z konsolą centralną charakteryzują się łatwością obsługi  
i eleganckim wykończeniem. Przełączniki i inne elementy sterowania zostały 
wyraźnie podzielone na strefy funkcjonalne, co poprawia wygodę korzystania  
z nich w najbardziej ekstremalnych warunkach jazdy.

Wnętrze Land Cruisera dostępne jest w dwóch kolorach – czarnym i beżowym. 
Srebrne elementy wykończenia ze szczotkowanego metalu dopasowano do konsoli 
centralnej. W kabinie pojawił się również panel sterowania ogrzewaniem  
i wentylacją przednich siedzeń. Prezentowane w katalogu wyposażenie może być wyposażeniem opcjonalnym, za dodatkową opłatą.
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SYSTEMY OFF-ROAD
Gen zdobywcy

Połączenie rewolucyjnych technologii zapewnia  

Land Cruiserowi zwinność, stabilność oraz unikatową 

kombinację możliwości poruszania się w terenie i własności 

dynamicznych na asfalcie. Zastosowane systemy  

off-road pomagają każdemu kierowcy w maksymalnym 

wykorzystaniu potencjału pojazdu. Dzięki temu Land Cruiser 

jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych 

technicznie, bezpiecznych i łatwych w prowadzeniu 

samochodów z napędem 4×4.
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Solidna konstrukcja 
Kluczem do legendarnych możliwości terenowych Land Cruisera jest  

bardzo trwała, odporna na odkształcenia i unikatowa w tym segmencie 

pojazdów konstrukcja nadwozia mocowanego na ramie.

Zalety konstrukcji ramowej:

• Bardzo wysoka wytrzymałość i sprawdzona trwałość. 

• Wysoki poziom ochrony przed uszkodzeniami.

• Znacznie mniejsza podatność karoserii na obciążenia podczas jazdy w terenie.

• Skuteczna izolacja nadwozia przed wstrząsami pochodzącymi z zawieszenia.

• Optymalna kontrola nad pojazdem nawet podczas przewożenia lub holowania ciężkich ładunków. 
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Perfekcyjny napęd
Stały napęd na 4 koła daje lepszą przyczepność na śliskiej i nierównej 

nawierzchni. Reduktor multiplikuje moment obrotowy przekazywany  

na koła, ułatwiając jazdę w terenie, natomiast mechanizmy różnicowe  

z blokadą zapewniają kontrolę trakcji w najtrudniejszych warunkach. 

Centralny mechanizm różnicowy (LSD Torsen®)  

Automatycznie rozdziela moment obrotowy między  
przednie i tylne koła w zakresie od 50:50 do 30:70 i przenosi 
moc, zanim pojawi się uślizg koła na śliskiej nawierzchni, 
takiej jak szuter czy śnieg. Posiada też funkcję całkowitej 
blokady w celu zapewnienia maksymalnej przyczepności  
w ekstremalnych warunkach.

Tylny mechanizm różnicowy (LSD Torsen®) 

Automatycznie przenosi moment obrotowy na koło 
z największą przyczepnością, jest pomocny w terenie  
i na śliskich nawierzchniach.

Wybór rodzaju 
tylnego dyferencjału:

1.  Otwarty dyferencjał

2.  Mechanizm różnicowy  
(LSD Torsen®) 

Otwarty dyferencjał

Centralny mechanizm różnicowy  
(LSD Torsen®) z blokadą

Prezentowane w katalogu wyposażenie może być wyposażeniem opcjonalnym, za dodatkową opłatą.
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System zmiennej charakterystyki napędu w zależności  
od terenu (Multi-Terrain Select) 
Po wciśnięciu pedału gazu moc pojazdu i siła hamowania wraz z systemem 
kontroli trakcji są automatycznie modyfikowane w zależności od warunków 
w terenie, zapewniając maksymalną przyczepność i kontrolę nad pojazdem.  
Do wyboru jest jeden z pięciu trybów: „skały”, „skały i kurz”, „luźna 
nawierzchnia/szuter”, „wykrzyż”, „błoto i piasek”. 

System 4 kamer monitorujących obraz wokół pojazdu w 6 różnych perspektywach  
(Multi-Terrain Monitor) 
System pozwala monitorować drogę wokół pojazdu, aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa.  
Ekran Land Cruisera wyświetla widok 360 stopni z 4 kamer zewnętrznych. Po wciśnięciu przycisku 
na kierownicy natychmiast dostępny jest pełny obraz najbliższego otoczenia. 

System wspomagający  
zjazd ze wzniesienia (DAC) 

Podczas zjazdu ze wzniesienia system DAC uruchamia 
wybrane hamulce, aby utrzymać stabilność samochodu 

oraz zachować prędkość na poziomie około 5 km/h. 
System DAC działa zarówno podczas jazdy do przodu,  

jak i do tyłu, a po jego aktywacji kierowca nie musi 
kontrolować pedału gazu czy hamulca.

System utrzymujący stałą  
prędkość w terenie (Crawl Control) 

Utrzymuje zadaną prędkość, dohamowując odpowiednio 
koła, dzięki czemu jazda w bardzo ciężkim terenie jest 

bezpieczniejsza, a kierowca nie musi operować pedałem 
hamulca i gazu. Wystarczy załączyć reduktor, a potem 

wcisnąć przycisk „CRAWL” i wybrać jedną z pięciu 
dostępnych prędkości. Ustawienia można zmieniać 

w dowolnym momencie podczas jazdy.

Układ zmiennej sztywności stabilizatorów (KDSS) 
Elektroniczne sterowanie stabilizatorami przekłada się na maksymalną przyczepność 
podczas jazdy off-roadowej. W terenie układ KDSS rozłącza stabilizator, dopuszczając 
większy skok pionowy kół, dzięki czemu koła Land Cruisera przylegają ściśle do podłoża, 
zapewniając doskonałą przyczepność pojazdu nawet w najtrudniejszym terenie. 
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Monitor pokazujący kąt przechyłu nadwozia (Body Angle Display) 
Poruszając się w terenie, kierowca w każdej chwili może sprawdzić, jaki jest 
przechył nadwozia samochodu. Wielofunkcyjny wyświetlacz pokazuje dokładne 
położenie Land Cruisera względem podłoża wraz z oznaczeniami pomocniczymi.

Zdolność pokonywania wzniesień 
Jazda terenowa często wiąże się ze stromymi podjazdami. Land Cruiser doskonale 
radzi sobie w takich sytuacjach, z łatwością pokonując wzniesienie o kącie 
nachylenia dochodzącym nawet do 42 stopni.

Aktywna kontrola trakcji (A-TRC)

System aktywnej kontroli trakcji (A-TRC) pomaga  
Land Cruiserowi poruszać się nawet w najbardziej 

wymagającym terenie. System jest w stanie hamować jednym 
z kół, które traci przyczepność, przekazując równomiernie 

moc na pozostałe trzy. 

System wspomagający  
pokonywanie podjazdów (HAC)

Po zwolnieniu pedału hamulca przez kierowcę 
system HAC przytrzymuje hamulec przez 

2 sekundy, dzięki czemu pomaga płynnie ruszać 
na stromych podjazdach. System aktywuje się, gdy 
po zatrzymaniu kierowca mocniej naciśnie pedał 

hamulca, a dźwignia zmiany biegów jest ustawiona 
na dowolny bieg jazdy do przodu.

Multi-Terrain ABS
Kiedy kierowca korzysta z systemu zmiennej charakterystyki napędu w zależności 
od terenu (Multi-Terrain Select), system Multi-Terrain ABS automatycznie wykrywa 
rodzaj nawierzchni, aby zapewnić najefektywniejsze hamowanie.

Prezentowane w katalogu wyposażenie może być wyposażeniem opcjonalnym, za dodatkową opłatą.
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SYSTEMY ON-ROAD
W miejskim ruchu

Toyota Land Cruiser porusza się po drodze dostojnie 

i niezwykle pewnie. Oprócz aerodynamicznej sylwetki, 

małego promienia skrętu kół wynoszącego 5,8 m 

czy silnika Diesla 2.8 D-4D o mocy 204 KM jest wyposażona 

w najnowsze systemy wspomagające poruszanie się  

po szosie bez względu na warunki. Wszystko to sprawia,  

że ważącego ponad 2 tony Land Cruisera prowadzi się 

bardzo stabilnie i bezpiecznie.
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Tryb jazdy Funkcja Reakcja na gaz Sterowanie Zawieszenie Klimatyzacja

Normal utrzymuje optymalną równowagę 
między osiągami a niskim spalaniem

Normal Normal Normal Normal

Eco zapewnia najniższe spalanie Eco Normal Normal Eco

Comfort redukuje wstrząsy na nierównych 
nawierzchniach

Normal Comfort Comfort Normal

Sport S poprawia reakcję na gaz oraz  
sposób dostarczania mocy

Sport Normal Normal Normal

Sport S+ zapewnia najwyższy poziom  
mocy i reakcji na gaz

Sport Sport Sport Normal

Selektor trybu jazdy
Land Cruiser oferuje do 5 różnych trybów jazdy, które dostosowują wydajność 

poszczególnych systemów do wymagań kierowcy. Za pomocą osobnych 

przycisków umiejscowionych tuż za dźwignią zmiany biegów istnieje możliwość 

wyboru jazdy ekonomicznej, komfortowej lub dynamicznej.

Prezentowane w katalogu wyposażenie może być wyposażeniem opcjonalnym, za dodatkową opłatą.
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System monitorowania ciśnienia w oponach 
(TPMS) mierzy aktualny stan ciśnienia 
we wszystkich oponach, łącznie z oponą  
w kole zapasowym. Informacje te są 
wyświetlane na wielofunkcyjnym ekranie 
TFT, dzięki czemu kierowca posiada do nich 
natychmiastowy dostęp.

Silnik 2.8 D-4D 204 KM zapewnia 
doskonałą elastyczność i najwyższy komfort 
jazdy zarówno na szosie, jak i poza nią. 
Ta wysokoprężna jednostka Diesla jest 
wyposażona w system SCR (Selective Catalytic 
Reduction), który eliminuje ze spalin nawet do 
99% emisji tlenków azotu (NOx).

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)  
pozwala na swobodną zmianę pasa ruchu. Jeśli tylne  

czujniki wykryją pojazd znajdujący się w martwym  
polu, na odpowiednim lusterku bocznym zaświeci się  

wskaźnik ostrzeżenia.

System ostrzegania o ruchu poprzecznym 
z tyłu pojazdu (RCTA) za pomocą czujnika 
radarowego informuje o zbliżających 
się pojazdach podczas wyjeżdżania tyłem 
z miejsca parkingowego.

Układ zmiennej sztywności stabilizatorów (KDSS)  
oprócz poprawy przyczepności w terenie zapewni także niezrównane  

właściwości jezdne na szosie. System KDSS poprzez usztywnienie  
stabilizatorów redukuje przechyły nadwozia podczas pokonywania zakrętów, 

zapewniając wyższe bezpieczeństwo i komfort jazdy.
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Aktywne zawieszenie (AVS) z systemem 
regulacji wysokości tylnej osi (AHC) 
dopasowuje charakterystykę amortyzatorów 
do warunków drogowych. Kierowca może 
też samodzielnie wybrać jeden z trzech 
trybów pracy zawieszenia: komfortowy, 
normalny lub sportowy.

System stabilizacji pojazdu (VSC) 
automatycznie uaktywnia poszczególne 
hamulce i kontroluje moc przekazywaną 
na koła, aby uniknąć poślizgów podczas 
gwałtownego skręcania lub poruszania 
się po śliskich nawierzchniach.

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) 
i elektroniczny rozkład sił hamowania (EBD) 
przeciwdziałają blokowaniu kół i ułatwiają 
skuteczne pokonywanie przeszkód podczas 
hamowania. Oba systemy elektronicznie 
rozkładają siłę hamowania na wszystkie 
cztery koła w celu zapewnienia odpowiedniej 
przyczepności każdego z nich.

System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)  
monitoruje ruch holowanego ładunku i ogranicza moc auta 
lub przyhamowuje odpowiednie koła, redukując wychylenia 

boczne i umożliwiając pewną jazdę nawet przy silnym wietrze 
lub na krętej i nierównej nawierzchni.

Prezentowane w katalogu wyposażenie może być wyposażeniem opcjonalnym, za dodatkową opłatą.
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BEZPIECZEŃSTWO
Siła spokoju

Land Cruiser imponuje nie tylko rewelacyjnymi właściwościami 

jezdnymi, ale także rewolucyjnymi systemami bezpieczeństwa 

aktywnego. Toyota Safety Sense to zaawansowany technologicznie 

zestaw systemów mających na celu zapobieganie lub ograniczanie 

skutków kolizji i krytycznych sytuacji na drodze. Takie układy,  

jak LDA lub PCS automatycznie wykrywają zagrożenie i pomagają 

kierowcy szybciej na nie zareagować bądź same podejmują działania 

minimalizujące jego konsekwencje.
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Toyota Safety Sense
Innowacyjny zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego 

Toyota Safety Sense wykorzystuje specjalną kamerę 

monitorującą dystans przed samochodem wraz z radarem 

fal milimetrowych mierzącym odległość i prędkość 

obiektów na drodze.

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie  
pasa ruchu (LDA) z funkcją hamowania

Układ określa położenie linii na jezdni i w przypadku
przekroczenia ich bez użycia kierunkowskazu emituje
ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne na ekranie TFT.  
W razie potrzeby układ hamulcowy może zredukować 
prędkość kół po jednej stronie pojazdu, korygując tor ruchu.

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) 

Układ wysyła sygnały dźwiękowe i wyświetla na ekranie  
TFT informacje o mijanych ograniczeniach prędkości 
i wybranych znakach drogowych, a także ostrzega 
o warunkach pogodowych.

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia 
(PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów

Układ ostrzega o niebezpieczeństwie zderzenia,  
wysyłając dźwiękowe i wizualne ostrzeżenia, a w razie 
braku reakcji kierowcy zmniejsza prędkość jazdy lub 
rozpoczyna awaryjne hamowanie. Podczas jazdy 
dodatkowo wykrywa także ruch pieszych i rowerzystów 
znajdujących się na jezdni.

Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)

Jest to udoskonalona wersja zwykłego tempomatu.  
IACC wykorzystuje radar i kamerę, aby utrzymać  
stałą prędkość i automatycznie zachowywać ustalony 
dystans do pojazdu jadącego z przodu. Dodatkowo  
system reaguje na znaki drogowe, sugerując  
odpowiednie dostosowanie prędkości.

Automatyczne światła drogowe (AHB)

Układ z pomocą kamery monitoruje natężenie światła 
wokół pojazdu, wykrywa samochody nadjeżdżające 
z naprzeciwka oraz światła tylne aut poruszających się 
z przodu, a następnie automatycznie przełącza światła 
drogowe na światła mijania.
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INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
Wrodzona inteligencja

Land Cruiser jest wyposażony w wiele intuicyjnych rozwiązań 

technologicznych, dzięki którym jazda zarówno po autostradzie, 

zatłoczonym mieście czy malowniczych bezdrożach będzie łatwa  

i przyjemna. Do tych niezwykle przydatnych i komfortowych dodatków 

należą m.in.: kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników  

czy nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO  

w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map.
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Nowoczesne otoczenie
Land Cruiser imponuje nowoczesnością. System multimedialny Toyota Touch® 2 

z kolorowym ekranem dotykowym (9") oprócz wielu przydatnych funkcjonalności 

posiada możliwość zainstalowania nawigacji satelitarnej z czytelnymi mapami, 

których aktualizacja przez pierwsze 3 lata jest bezpłatna. Dodatkowo każdy 

Land Cruiser jest wyposażony w interfejsy Android Auto™ oraz Apple CarPlay* 

w standardzie. 

 

System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk) pozwala 

otwierać i zamykać samochód bez użycia standardowego kluczyka oraz uruchamiać 

silnik jednym przyciskiem. Lusterka zewnętrzne automatycznie opuszczane przy 

cofaniu dają z kolei lepszą widoczność w pobliżu samochodu. 

Zegary Optitron z diodami LED z indywidualnie podświetlonymi cyframi 
i wskaźnikami odznaczają się dużą czytelnością oraz ograniczają zmęczenie 
wzroku podczas jazdy w nocy. 

System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (9") 
ułatwi każdą jazdę.

W standardzie w wersjach Invincible i Executive jest dostępny ekskluzywny system 
Premium Audio JBL z 14 głośnikami strategicznie rozmieszczonymi w kabinie. 

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc. 
Prezentowane w katalogu wyposażenie może być wyposażeniem opcjonalnym, za dodatkową opłatą.
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WSZECHSTRONNOŚĆ
Możliwości bez granic

Land Cruiser jest bardzo elastyczny i wszechstronny,  

dzięki czemu można go łatwo dopasować do swoich 

potrzeb. Możliwość holowania przyczepy o masie do 3 ton 

czy standardowe relingi dachowe powodują, że transport 

większych ładunków nie będzie sprawiał żadnych problemów. 

Wielofunkcyjna kabina, dzięki możliwości składania siedzeń 

w drugim i trzecim rzędzie, daje z kolei niezwykłą swobodę 

aranżacyjną wnętrza.
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Komfortowa przestrzeń
Drugi rząd siedzeń przesuwa się i składa w proporcjach 40:20:40 (Prado i Prestige) lub  

60:40 (Invincible i Executive). Opcjonalny trzeci rząd oferuje składane w płaską podłogę 

siedzenia w proporcji 50:50. Dodatkowe 50 mm przestrzeni w trzecim rzędzie daje pasażerom 

możliwość swobodnego rozprostowania nóg. Otwierana szyba tylna ułatwia natomiast 

załadunek w sytuacjach, w których brakuje miejsca na otwarcie tylnych drzwi.

Konfiguracje siedzeń

Wnętrze Land Cruisera jest dostępne z siedzeniami pokrytymi 

wysokiej jakości skórą naturalną i syntetyczną w kolorze czarnym  

lub beżowym. W wersjach Invincible i Executive fotele  

w pierwszym i  drugim rzędzie są podgrzewane,  

a przednie – również wentylowane. W zależności od wersji 

wyposażenia klimatyzacja automatyczna obejmuje  

2 lub 3 strefy z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń.

7 pasażerów
Wszystkie siedzenia  
rozłożone.

5 pasażerów
Dwa rzędy siedzeń  
rozłożone.

2 pasażerów
Drugi i trzeci rząd siedzeń 
złożone.

4 pasażerów
Środkowy fotel w drugim  
rzędzie złożony.
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Prezentowane w katalogu wyposażenie może być wyposażeniem opcjonalnym, za dodatkową opłatą.
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WERSJE WYPOSAŻENIA

Land Cruiser jest dostępny w 4 atrakcyjnych wersjach 

wyposażenia: Prado, Prestige, Invincible i Executive.  

Dwie ostatnie można doposażyć o opcjonalne pakiety 

wyposażeniowe, zwiększające komfort jazdy.
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Prado

Wybrane wyposażenie standardowe 

• Światła do jazdy dziennej w technologii LED
• Światła główne w technologii halogenowej
• Światła przeciwmgielne
• Spryskiwacze przednich świateł
• Tempomat
• 17" felgi aluminiowe z oponami 265/65 R17
• Kierownica obszyta skórą
• Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
• Dźwignia hamulca postojowego obszyta skórą
• Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
• System bezkluczykowego dostępu do samochodu  

(Inteligentny kluczyk)
• Tapicerka materiałowa
• Fotele z profilowanym podparciem bocznym
• System multimedialny Toyota Touch® 2  

z kolorowym ekranem dotykowym (9")
• Interfejs Android Auto™
• Interfejs Apple CarPlay* 
• 9 głośników
• Kamera cofania
• System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)
• Centralny mechanizm różnicowy (LSD Torsen®)
• Blokada centralnego mechanizmu różnicowego

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc. 
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Prestige

Wybrane wyposażenie standardowe  
(dodatkowe względem wersji Prado)

• Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)
• Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)  

z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
• Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
• Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)  

z funkcją hamowania
• Automatyczne światła drogowe (AHB)
• Układ zmiennej sztywności stabilizatorów (KDSS)
• Światła główne w technologii LED
• Automatyczna regulacja świateł głównych
• Przednie i tylne czujniki parkowania
• 19" felgi aluminiowe z oponami 265/55 R19
• Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
• Opuszczające się podczas cofania lusterka zewnętrzne
• Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
• Elektryczna regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach
• Podgrzewana kierownica
• Podgrzewane fotele przednie 
• Tapicerka materiałowa Premium
• Podświetlany stopień boczny ułatwiający dostęp  

do kabiny pasażerskiej
• Chromowana listwa okienna
• Dodatkowe elementy chromowane  

na komponentach nadwozia
• Przyciemniane szyby tylne
• Szyny w bagażniku do mocowania ładunku
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Invincible

Wybrane wyposażenie standardowe  
(dodatkowe względem wersji Prestige)

• Tapicerka skórzana z perforacją  
(skóra naturalna i syntetyczna)

• Wentylowane fotele przednie
• Podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie
• System 4 kamer monitorujących obraz wokół pojazdu  

w 6 różnych perspektywach (Multi-Terrain Monitor)
• System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
• System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu  

pojazdu (RCTA)
• System utrzymujący stałą prędkość w terenie  

(Crawl Control)
• System zmiennej charakterystyki napędu  

w zależności od terenu (Multi-Terrain Select)
• Monitor pokazujący kąt skrętu kół podczas dokonywania 

manewru (Tyre Angle Display)
• Klimatyzacja automatyczna (trzystrefowa  

z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń)
• Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO  

w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map
• System Premium Audio JBL z 14 głośnikami

Wyposażenie opcjonalne

• Pakiet Voyage: konfiguracja 7-osobowa,  
kurtyny powietrzne dla trzeciego rzędu siedzeń,  
tylna kanapa dzielona i składana elektrycznie  
w proporcji 50:50 (trzeci rząd siedzeń)
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Executive

Wyposażenie standardowe 
(dodatkowe względem wersji Invincible)

• Pamięć ustawień fotela kierowcy
• Aktywne zawieszenie (AVS) z systemem  

regulacji wysokości tylnej osi (AHC)
• Wykończenie elementów kierownicy  

materiałem drewnopodobnym
• Wykończenie elementów deski rozdzielczej  

w kolorze srebrnym*
• Wykończenie konsoli środkowej  

w kolorze czarnym*
• Przedni górny grill w kolorze  

przyciemnianego chromu*
• Wykończenie drzwi bagażnika  

w kolorze przyciemnianego chromu*
• Obudowa tylnych świateł  

z efektem przezroczystości*
• Czarne nakładki na światła przeciwmgielne* 

Wyposażenie opcjonalne

• Pakiet Voyage: konfiguracja 7-osobowa,  
kurtyny powietrzne dla trzeciego rzędu siedzeń,  
tylna kanapa dzielona i składana elektrycznie  
w proporcji 50:50 (trzeci rząd siedzeń)

• Pakiet VIP: szyberdach, system rozrywki  
dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń

• Jasne wnętrze: tapicerka skórzana z perforacją 
(skóra naturalna i syntetyczna) w kolorze beżowym, 
lakierowane lusterka zewnętrzne, chromowana 
listwa okienna, wykończenie elementów deski 
rozdzielczej materiałem drewnopodobnym

* Niedostępne z jasnym wnętrzem.
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Felgi i kolory nadwozia

17" felgi aluminiowe z oponami 265/65 R17
Standard w wersji Prado

19" felgi aluminiowe z oponami 265/55 R19 
Standard w wersji Executive

19" felgi aluminiowe 
Wyposażenie akcesoryjne 

19" felgi aluminiowe z oponami 265/55 R19 
Standard w wersjach Prestige i Invincible
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Kolor nadwozia może być zależny od wersji wyposażenia.  

221 Deep Blue
lakier metalizowany

218 Attitude Black
lakier metalizowany

1G3 Royal Grey
lakier metalizowany

070 Pearl White 
lakier perłowy

1F7 Silver Diamond
lakier metalizowany

202 Astral Black
lakier podstawowy

040 Pure White
lakier podstawowy

4X4 Vintage Brown
lakier perłowy

4V8 Avant-garde Bronze
lakier metalizowany

3R3 Barcelona Red
lakier metalizowany
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1. Tapicerka materiałowa  
w kolorze czarnym
Standard w wersji Prado

2. Tapicerka materiałowa  
w kolorze beżowym
Standard w wersji Prado

3. Tapicerka materiałowa Premium 
w kolorze czarnym

Standard w wersji Prestige

Tapicerki
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4. Tapicerka materiałowa  
Premium w kolorze beżowym

Standard w wersji Prestige

6. Tapicerka skórzana z perforacją  
(skóra naturalna i syntetyczna)  

w kolorze czarnym
Standard w wersjach Invincible i Executive

1. 3. 5.2. 4. 6.

5. Tapicerka skórzana z perforacją  
(skóra naturalna i syntetyczna)  

w kolorze beżowym
Standard w wersji Invincible,  

opcja w wersji Executive
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Dywaniki welurowe

Dywaniki wysokiej jakości 
stanowią wytrzymałą 

ochronę podłogi auta 
przed zabrudzeniami.

Dywaniki gumowe

Wyjątkowo niezawodna 
ochrona podłogi 
samochodu przed błotem, 
zabrudzeniami i piachem.

Boks na bagaż

Aerodynamiczna konstrukcja oferuje dużą przestrzeń 
bagażową. Dodatkowo posiada centralny zamek 
oraz możliwość otwarcia od strony pasażera.

Poprzeczki na relingi

Wytrzymałe poprzeczki dachowe 
mocowane na relingach umożliwiają 
montaż boksu dachowego.

Hak holowniczy 

Dostępny w wersji montowanej  
na stałe i demontowanej.

19" felgi aluminiowe 

Atrakcyjny wzór 6-ramiennych 
ciemnych felg ze szlifowanymi 
frontami.

 Listwa ochronna na tylny zderzak

Stylowy dodatek chroniący zderzak 
podczas korzystania z bagażnika.

Wyposażenie dodatkowe 
Land Cruiser jest wprost stworzony do odkrywania nowych miejsc i pokonywania 

niezdobytych terenów. Dzięki elementom wyposażenia dodatkowego Toyoty 

może mieć wszystko, czego potrzebuje prawdziwy podróżnik.
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Create Your Car
Toyota 
Accessories

Uchwyty na narty z blokadą przeznaczone do przewożenia nart i desek 
snowboardowych.

Mocna i lekka konstrukcja aluminiowa bagażnika dachowego ze zintegrowanym 
mocowaniem.

Uchwyt na rower wyposażony w system antykradzieżowy oraz ukształtowane 
profile utrzymujące koła roweru podczas transportu.

Gruby dywanik z czarnej gumy. Ma podniesione krawędzie zatrzymujące błoto 
i rozlane płyny.
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Wyposażenie standardowe

●  Standard   Element wyposażenia dostępny w pakiecie   Opcja –  Niedostępne

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ PRADO PRESTIGE INVINCIBLE EXECUTIVE 

Elektrycznie regulowane szyby przednie ● ● ● ●

Elektrycznie regulowane szyby tylne ● ● ● ●

Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu ● ● ● ●

Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu ● ● ● ●

Podgrzewane lusterka zewnętrzne ● ● ● ●

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne ● ● ● ●

Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne ● ● ● ●

Opuszczające się podczas cofania lusterka zewnętrzne – ● ● ●

Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne – ● ● ●

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej ● ● ● ●

Gniazdo 12 V w konsoli centralnej w drugim rzędzie siedzeń ● ● ● ●

Gniazdo 12 V w przestrzeni bagażowej ● – – –
Gniazdo 220 V w przestrzeni bagażowej – ● ● ●

Centralny zamek sterowany zdalnie ● ● ● ●

System oświetlenia wnętrza ● ● ● ●

Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych ● ● ● ●

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach ● – – –
Elektryczna regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach – ● ● ●

Podgrzewana kierownica – ● ● ●

Komputer pokładowy ● ● ● ●

Wskaźnik wyboru optymalnego biegu dla skrzyni manualnej (GSI) ●
1 – – –

Tempomat ● – – –
Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC) – ● ● ●

Klimatyzacja automatyczna ● ● – –
Klimatyzacja automatyczna (trzystrefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń) – – ● ●

Kamera cofania ● ● – –
Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi – – ● ●
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KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ PRADO PRESTIGE INVINCIBLE EXECUTIVE 

Monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor) – – ● ●

System 4 kamer monitorujących obraz wokół pojazdu w 6 różnych perspektywach (Multi-Terrain Monitor) – – ● ●

Przednie i tylne czujniki parkowania – ● ● ●

System Stop & Start ●
2 ● ● ●

Uruchamianie silnika przyciskiem ● ● ● ●

System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk) ● ● ● ●

Chłodzony schowek w konsoli centralnej – ● ● ●

Szyny w bagażniku do mocowania ładunku – ● ● ●

Szyberdach – – – 

OŚWIETLENIE PRADO PRESTIGE INVINCIBLE EXECUTIVE 

System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home) ● ● ● ●

Światła do jazdy dziennej w technologii LED ● ● ● ●

Światła główne w technologii halogenowej ● – – –
Światła główne w technologii LED – ● ● ●

Manualna regulacja świateł głównych ● – – –
Automatyczna regulacja świateł głównych – ● ● ●

Spryskiwacze przednich świateł ● ● ● ●

Światła przeciwmgielne ● ● ● ●

Tylne światła pozycyjne i stopu w technologii LED ● ● ● ●

Obudowa tylnych świateł z efektem przezroczystości – – – ●
3

KOŁA I OPONY PRADO PRESTIGE INVINCIBLE EXECUTIVE 

Pełnowymiarowe koło zapasowe ● ● ● ●

17" felgi aluminiowe z oponami 265/65 R17 ● – – –
19" felgi aluminiowe z oponami 265/55 R19 – ● ● ●
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Wyposażenie standardowe

STYLISTYKA I WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE PRADO PRESTIGE INVINCIBLE EXECUTIVE 

Lakierowane klamki zewnętrzne ● ● ● ●

Lakierowane lusterka zewnętrzne ● ● ● 

Lakierowane czarne lusterka zewnętrzne – – – ●
3

Tylny spojler ● ● ● ●

Relingi dachowe ● ● ● ●

Stopień boczny ułatwiający dostęp do kabiny pasażerskiej ● – – –
Podświetlany stopień boczny ułatwiający dostęp do kabiny pasażerskiej – ● ● ●

Chromowana listwa okienna – ● ● 

Czarna listwa okienna – – – ●
3

Dodatkowe elementy chromowane na komponentach nadwozia – ● ● ●

Przyciemniane szyby tylne – ● ● ●

Przedni górny grill w kolorze przyciemnianego chromu – – – ●
3

Wykończenie drzwi bagażnika w kolorze przyciemnianego chromu – – – ●
3

Czarne nakładki na światła przeciwmgielne – – – ●
3

WYGLĄD WNĘTRZA PRADO PRESTIGE INVINCIBLE EXECUTIVE 

Analogowy prędkościomierz ● ● ● ●

Cyfrowy prędkościomierz ● ● ● ●

Kierownica obszyta skórą ● ● ● ●

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą ● ● ● ●

Dźwignia hamulca postojowego obszyta skórą ● ● ● ●

Miękkie materiały wykończeniowe deski rozdzielczej ● ● ● ●

Wykończenie elementów deski rozdzielczej materiałem drewnopodobnym – – ● 

Wykończenie elementów deski rozdzielczej w kolorze srebrnym – – – ●
3

Wykończenie elementów kierownicy materiałem drewnopodobnym – – – ●

Wykończenie konsoli środkowej w kolorze czarnym – – – ●
3

Dywaniki welurowe ● ● ● ●
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FOTELE PRADO PRESTIGE INVINCIBLE EXECUTIVE 

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 40:20:40 (drugi rząd siedzeń) ● ● – –
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40 (drugi rząd siedzeń) – – ● ●

Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 50:50 (trzeci rząd siedzeń) – –  

Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń ● ● ● ●

Regulacja wysokości fotela kierowcy ● ● ● ●

Elektryczna regulacja położenia fotela kierowcy i pasażera – ● ● ●

Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy – ● ● ●

Pamięć ustawień fotela kierowcy – – – ●

Fotele z profilowanym podparciem bocznym ● ● ● ●

Podgrzewane fotele przednie – ● ● ●

Wentylowane fotele przednie – – ● ●

Podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie – – ● ●

Konfiguracja 7-osobowa – –  

Tapicerka materiałowa ● – – –
Tapicerka materiałowa Premium – ● – –
Tapicerka skórzana z perforacją (skóra naturalna i syntetyczna) – – ● ●

SYSTEMY MULTIMEDIALNE I NAWIGACJI PRADO PRESTIGE INVINCIBLE EXECUTIVE 

Port USB ● ● ● ●

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem ● ● ● ●

9 głośników ● ● – –
Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników ● ● ● ●

Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB) ● ● ● ●

System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (9") ● ● ● ●

Interfejs Android Auto™ ● ● ● ●

Interfejs Apple CarPlay* ● ● ● ●

Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map – – ● ●

System Premium Audio JBL z 14 głośnikami – – ● ●

System rozrywki dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń – – – 

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc. 
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Wyposażenie standardowe

BEZPIECZEŃSTWO I NOWE TECHNOLOGIE PRADO PRESTIGE INVINCIBLE EXECUTIVE 

Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera ● ● ● ●

Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy ● ● ● ●

Kurtyny powietrzne ● ● ● ●

Kurtyny powietrzne dla trzeciego rzędu siedzeń – –  

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera ● ● ● ●

System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX) ● ● ● ●

Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci ● ● ● ●

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa ● ● ● ●

Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia  
(ABS, EBD, BA, VSC, A-TRC, EPS) ● ● ● ●

System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC) ● ● ● ●

System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) ● ● ● ●

Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu ● ● ● ●

Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu – ● ● ●

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) 
z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów – ● ● ●

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją hamowania – ● ● ●

Automatyczne światła drogowe (AHB) – ● ● ●

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA) – ● ● ●

System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) – ● ● ●

System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM) – – ● ●

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) – – ● ●

DODATKOWA OCHRONA PRADO PRESTIGE INVINCIBLE EXECUTIVE 

Immobilizer ● ● ● ●

3-letnia gwarancja fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów ● ● ● ●

Alarm z podwójnym ryglowaniem drzwi, czujnikami ruchu i zbicia szyby ● ● ● ●

Zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System w technologii Bluetooth Low Energy: system z rozproszoną 
architekturą, wykorzystujący dodatkowe moduły blokad oraz obsługiwany za pomocą pilota FLASH    

Zabezpieczenie antykradzieżowe Vodafone Cobra PRO: elektroniczny system zabezpieczenia 
antykradzieżowego komputera i złącza diagnostycznego, rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu  
o elektroniczny system antykradzieżowy: ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania  
oraz identyfikację kierowcy poprzez kartę PROXY w przypadku kradzieży kluczyków samochodu4
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SYSTEMY OFF-ROAD PRADO PRESTIGE INVINCIBLE EXECUTIVE 

Skrzynia rozdzielcza z reduktorem ● ● ● ●

System wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC) ●
2 ● – –

System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC) ●
2 ● – –

Centralny mechanizm różnicowy (LSD Torsen®) ● ● ● ●

Blokada centralnego mechanizmu różnicowego ● ● ● ●

Tylny mechanizm różnicowy (LSD Torsen®) – ● ● ●

Układ zmiennej sztywności stabilizatorów (KDSS) – ● ● ●

System utrzymujący stałą prędkość w terenie (Crawl Control) – – ● ●

System zmiennej charakterystyki napędu w zależności od terenu (Multi-Terrain Select) – – ● ●

Monitor pokazujący kąt skrętu kół podczas dokonywania manewru (Tyre Angle Display) – – ● ●

Aktywne zawieszenie (AVS) z systemem regulacji wysokości tylnej osi (AHC) – – – ●

Drive Mode Select – ● ● ●

PAKIETY WYPOSAŻENIA PRADO PRESTIGE INVINCIBLE EXECUTIVE 

Pakiet Voyage: konfiguracja 7-osobowa, kurtyny powietrzne dla trzeciego rzędu siedzeń,  
tylna kanapa dzielona i składana elektrycznie w proporcji 50:50 (trzeci rząd siedzeń) – –  

Pakiet VIP: szyberdach, system rozrywki dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń – – – 

OPCJE DOSTĘPNE DLA WERSJI WYPOSAŻENIA PRADO PRESTIGE INVINCIBLE EXECUTIVE 

Jasne wnętrze: tapicerka skórzana z perforacją (skóra naturalna i syntetyczna)
w kolorze beżowym, lakierowane lusterka zewnętrzne, chromowana listwa okienna,
wykończenie elementów deski rozdzielczej materiałem drewnopodobnym

– – – 

Fotelik dziecięcy Baby-Safe Plus G0⁵    

1 Dostępny wyłącznie z manualną skrzynią biegów. 2 Dostępny wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów. 3 Niedostępne z jasnym wnętrzem. 4 Bezobsługowy system firmy Vodafone, jednego ze światowych liderów w branży 
samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna. ⁵ Dobór odpowiedniego fotelika dziecięcego i pozostałych wariantów prosimy skonsultować ze swoim Doradcą.
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DANE EKOLOGICZNE
2.8 D-4D 204 KM 
6 A/T 4×4

2.8 D-4D 204 KM 
6 M/T 4×4

Zużycie paliwa

Średnio [litry/100 km] 9,1–10,3 9,3–10,4

Zalecane paliwo olej napędowy olej napędowy

Pojemność zbiornika paliwa [litry] 87 87

Emisja CO2

Średnio [g/km] 237–271 244–274

Norma Euro EURO 6AP EURO 6AP

SILNIKI
Liczba i układ cylindrów 4, rzędowy 4, rzędowy

Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC 16-zaworowy DOHC

System wtrysku paliwa wtrysk bezpośredni common rail  
z intercoolerem

wtrysk bezpośredni common rail  
z intercoolerem

Pojemność skokowa [cm3] 2755 2755

Średnica × skok cylindra [mm × mm] 92,0 × 103,6 92,0 × 103,6

Stopień sprężania 15,6:1 15,6:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min] 204 (150)/3000–3400 204 (150)/3400

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min] 500/1600–2800 420/1400–3400

Dane techniczne
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HAMULCE
2.8 D-4D 204 KM 
6 A/T 4×4

2.8 D-4D 204 KM 
6 M/T 4×4

Przód hamulce tarczowe wentylowane hamulce tarczowe wentylowane

Tył hamulce tarczowe wentylowane hamulce tarczowe wentylowane

ZAWIESZENIE
Przód wahacze podwójne rozwidlone wahacze podwójne rozwidlone

Tył 4-wahaczowe z drążkiem poprzecznym 4-wahaczowe z drążkiem poprzecznym

MASY
Masa własna [kg] 2135–2430 2130–2420

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg] 2950–2990 2930–2990

Masa holowanej przyczepy z hamulcami [kg] 3000 3000

Masa holowanej przyczepy bez hamulców [kg] 750 750

OSIĄGI
Prędkość maksymalna [km/h] 175 175

0–100 km/h [s] 9,9 11,2

Współczynnik oporu powietrza [Cx] 0,35 0,35

M/T = Manualna skrzynia biegów A/T = Automatyczna skrzynia biegów
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WYMIARY
Wymiary zewnętrzne

Długość całkowita [mm] 4840

Szerokość całkowita [mm] 1885

Wysokość całkowita [mm] 1890

Rozstaw przednich kół [mm] 1585

Rozstaw tylnych kół [mm] 1585

Zwis przedni [mm] 975

Zwis tylny [mm] 1075

Rozstaw osi [mm] 2790

Minimalny promień skrętu kół/nadwozia [m] 5,8

Minimalny prześwit [mm] 215

Przedział bagażowy 

Pojemność przedziału bagażowego, 5-miejscowy, 2. rząd rozłożony [l] 640

Pojemność przedziału bagażowego, 5-miejscowy, 2. rząd złożony [l] 1151

Pojemność przedziału bagażowego, 5-miejscowy, 2. rząd złożony, do poziomu dachu [l] 1934

Pojemność przedziału bagażowego, 7-miejscowy, fotele rozłożone [l] 120

Pojemność przedziału bagażowego, 7-miejscowy, złożony 3. rząd [l] 480

Pojemność przedziału bagażowego, 7-miejscowy, złożony 2. i 3. rząd [l] 974

Pojemność przedziału bagażowego, 7-miejscowy, złożony 2. i 3. rząd, do poziomu dachu [l] 1833

Dane techniczne
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LAN4004b_17 LAN4005b_17
LAN4006b_17

LAN4007_21

Zdolność pokonywania wzniesień Kąt natarcia, rampowy i zejścia Głębokość brodzenia Przechył boczny

42°42°

1585 mm

1885 mm

18
90

 m
m

1075  mm 975 mm2790 mm

4840 mm

1585 mm

1885 mm

31° 22° 25° 700 mm
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Inteligentne wycieraczki  
z czujnikiem deszczu
Gdy na przedniej szybie pojawią się krople wody, 
automatyczny czujnik deszczu natychmiast uruchamia 
wycieraczki, ustawiając ich odpowiednią szybkość.

Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów zapewnia płynną 
i przyjemną jazdę przy minimalnym wysiłku ze strony 
kierowcy, zachowując idealną równowagę między 
wysokimi osiągami a ekonomią jazdy.

Aktywna kontrola trakcji (A-TRC)
A-TRC jest inteligentną wersją systemu kontroli trakcji, 
który pomaga Land Cruiserowi poruszać się nawet 
w najbardziej wymagających warunkach off-roadowych. 
System A-TRC jest w stanie hamować jednym z kół, 
które traci przyczepność, przekazując równomiernie 
moc na pozostałe trzy.

Słowniczek

Kamera cofania z dynamicznymi  
liniami pomocniczymi
Na ekranie systemu multimedialnego Toyota Touch® 2 
istnieje możliwość śledzenia obrazu z tyłu samochodu  
za pomocą kamery cofania. Podczas wykonywania 
manewrów na ekranie pojawiają się wskazówki 
prawidłowego kierunku jazdy w postaci dynamicznych  
linii pomocniczych. 

Automatyczne światła  
z czujnikiem zmierzchu
Czujnik zmierzchu monitoruje poziom oświetlenia  
i automatycznie uruchamia światła przednie,  
gdy poziom światła jest niski.

Poduszki powietrzne
Land Cruiser został wyposażony w 7 poduszek 
powietrznych, w tym poduszkę kolanową kierowcy. 
Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera posiadają 
czujniki siły uderzenia oraz napięcia pasów, dzięki którym 
minimalizują ryzyko obrażeń u pasażerów. Land Cruiser 
dodatkowo oferuje boczne poduszki powietrzne dla 
kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne z przodu  
i z tyłu pojazdu.
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System monitorowania ciśnienia  
w oponach (TPMS)
Dzięki zaawansowanemu systemowi kierowca może 
monitorować na ekranie TFT ciśnienie we wszystkich 
oponach, łącznie z oponą zapasową.

System bezkluczykowego dostępu  
do samochodu (Inteligentny kluczyk)
System służy do bezpiecznego i wygodnego otwierania 
drzwi oraz uruchamiania silnika samochodu. Dzięki niemu 
nie trzeba używać typowego kluczyka do otwierania Land 
Cruisera. Korzysta on z nadajnika radiowego, dzięki któremu 
wystarczy dotknąć klamki, aby otworzyć drzwi. 

System 4 kamer monitorujących obraz  
wokół pojazdu w 6 różnych perspektywach 
(Multi-Terrain Monitor)
System pokazuje bezpośrednie otoczenie samochodu 
i kierunek jazdy. Widok na podłoże czy przednie koła 
zapewnia lepszą kontrolę nad pojazdem. System pewnie 
prowadzi kierowcę przez ciężkie warunki terenowe,  
dając jasny obraz otoczenia.

Silnik 2.8 D-4D 204 KM
Silnik Diesla o pojemności 2,8 l zapewnia elastyczność 
i niezrównane osiągi zarówno na szosie, jak i poza nią.  
Jest ponadto wyposażony w system SCR (Selective 
Catalytic Reduction), który eliminuje ze spalin nawet 
do 99% emisji tlenków azotu (NOx).

System stabilizacji toru jazdy  
przyczepy (TSC)
Podczas holowania przyczepy system TSC wykrywa jej
zarzucanie wywołane przez wiatr, nierówności na drodze
lub zmiany kierunku jazdy i przyhamowuje odpowiednie
koła, aby przyczepa powróciła na właściwy tor jazdy.

Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)
W przypadku nagłego hamowania tylne lampy wysyłają 
przerywany sygnał świetlny, ostrzegając pojazdy z tyłu. 69



WYZWANIE 1 WYZWANIE 2

WYZWANIE 4WYZWANIE 3

Aby dowiedzieć się więcej na temat  
Ekologicznego wyzwania Toyoty, odwiedź stronę:  
www.toyota-europe.com/world-of-toyota  
lub skontaktuj się z lokalnym dilerem Toyoty.

1  Metodologia Toyoty dotycząca Analizy pełnego cyklu eksploatacji (LCA), wykorzystywana w naszych autach 
osobowych, została poddana przeglądowi i zaakceptowana przez TÜV Rheinland, a jej zgodność  
z normą ISO14040/14044 została potwierdzona certyfikatem.

EKOLOGICZNE WYZWANIE TOYOTA 2050  
I POLITYKA PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKU CYKLU ŻYCIA PRODUKTÓW

W Toyocie naszym celem jest coś więcej 
niż zredukowanie do zera naszego 
negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne. Chcemy, żeby otaczający 
nas świat był coraz lepszy. Aby to 
osiągnąć, postawiliśmy przed sobą 
sześć wyzwań, które chcemy zrealizować 
do 2050 r. Każde z nich jest niezwykle 
trudne do spełnienia, ale jesteśmy 
zdeterminowani, aby pozytywnie 
i w sposób zrównoważony wpływać na 
społeczeństwo i środowisko naturalne.

Chcemy do 2050 roku obniżyć poziom emisji CO2  
w produkowanych przez nas samochodach o 90%  
(w porównaniu z wartościami z 2010 roku). Aby osiągnąć 
ten cel, będziemy promować tworzenie pojazdów, które 
produkują mniej spalin lub charakteryzują się zerową 
emisją dwutlenku węgla, a także zrobimy co w naszej 
mocy, aby ich popularność wzrastała.

ZEROWA EMISJA CO2 W NOWYCH POJAZDACH

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze projekty 
były bardziej przyjazne środowisku. Analizujemy 
i dopracowujemy każdy element konstrukcyjny 
naszych samochodów, aby mieć pewność, 
że w okresie całego cyklu życia ich wpływ  
na środowisko jest możliwie najmniejszy.1 

ZEROWA EMISJA CO2 PRZEZ CAŁY CYKL  
ŻYCIA PRODUKTU

Aby zminimalizować zużycie wody, w naszych zakładach 
produkcyjnych rozpoczęliśmy proces gromadzenia 
deszczówki. Dodatkowo opracowaliśmy metody 
oczyszczania, dzięki którym możemy ponownie 
użyć wykorzystaną wcześniej wodę lub bezpiecznie 
odprowadzić ją do lokalnej sieci.

MINIMALIZACJA I OPTYMALIZACJA  
ZUŻYCIA WODYAby zmniejszyć poziom emisji CO2 w naszych zakładach 

produkcyjnych, skupiamy się na udoskonalaniu 
wykorzystywanych technologii oraz przejściu 
na alternatywne źródła energii. Dołożymy wszelkich 
starań, aby nasze zakłady były bardziej ekonomiczne 
pod względem zużycia energii, a także zaczniemy 
wykorzystywać źródła odnawialne, takie jak energia 
słoneczna i wiatrowa, oraz niskoemisyjne – jak 
na przykład energia wodorowa.

ZEROWA EMISJA CO2 W NASZYCH ZAKŁADACH 
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WYZWANIE 6

SERWIS JAKOŚCI TOYOTY 
Co najmniej raz na dwa lata lub co 30 000 km 
(w zależności od tego, co pierwsze nastąpi) 
Twoja Toyota musi przejść przegląd serwisowy. 
Co rok lub co 15 000 km należy przeprowadzić 
przegląd częściowy.

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA TOYOTY
Wszystkie auta Toyoty zostały zaprojektowane 
tak, aby zminimalizować koszty ich utrzymania. 

ORYGINALNE CZĘŚCI TOYOTY
W Twoim aucie zastosowano wyłącznie 
oryginalne i zatwierdzone części, dzięki temu 
możesz mieć pewność najwyższej jakości Toyoty.

KOMPLEKSOWA GWARANCJA 
Jakiekolwiek usterki spowodowane błędem 
w produkcji lub montażu w każdym nowym 
samochodzie Toyoty objęte są gwarancją 
obowiązującą przez okres do 3 lat  
lub 100 000 km.2 

LEPSZE ZABEZPIECZENIA 
Kompleksowy system zabezpieczeń Toyoty 
wytrzymuje morderczy 5-minutowy test firm 
ubezpieczeniowych. 

TOYOTA EUROCARE 
Chcemy, abyś ze spokojem cieszył się swoim 
autem. Dlatego dajemy Ci bezpłatny 3-letni 
program pomocy drogowej Toyota Eurocare, 
który działa w 44 krajach Europy.

ORYGINALNE WYPOSAŻENIE 
DODATKOWE 
Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty 
skonstruowano i wykonano z tą samą 
dbałością o każdy detal i wysoką jakość,  
co cały pojazd. Wszystkie elementy 
wyposażenia dodatkowego Toyoty 
zakupione wraz z samochodem objęte są 
3-letnią gwarancją.3 

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony Twojego auta, odwiedź:  
www.toyota.pl/service-and-accessories/

2   W ramach gwarancji oferujemy także transport pojazdu do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Toyoty. Gwarancja obejmuje także 3-letnią, 
niezależną od przebiegu ochronę na wypadek rdzewienia lakieru lub powierzchni auta powstałego na skutek usterki fabrycznej. Każde nowe 
auto Toyoty otrzymuje także 12-letnią gwarancję antykorozyjną (nie dotyczy samochodów użytkowych) na perforację nadwozia, która obejmuje 
usterki spowodowane korozją wynikającą z użycia wadliwych materiałów lub błędów podczas produkcji.

3 Szczegóły gwarancji dostępne u Dilerów Toyoty.

CAŁKOWITY SPOKÓJ UMYSŁU Z TOYOTĄ

Aby chronić i wzbogacać życie w zgodzie z naturą, 
organizujemy akcje dolesiania i sadzenia drzew, 
prowadzimy ekologiczne projekty miejskie i inne 
inicjatywy, zarówno w naszych zakładach, jak i poza 
nimi. Naszym celem jest budowanie społeczeństwa, 
w którym człowiek i natura żyją w harmonii. 

BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA 
PRZYSZŁOŚCI W ZGODZIE Z NATURĄ 

WYZWANIE 5

Od 40 lat pracujemy nad tym, aby ponownie przetwarzać 
wykorzystywane materiały. Dzięki temu dzisiaj 95%  
Toyoty Land Cruiser może zostać wykorzystane ponownie 
i nadaje się do odzysku. Ponadto oferujemy innowacyjne 
sposoby zwrotu starego auta, kiedy przyjdzie na to pora.

PROMOWANIE IDEI RECYKLINGU  
W SPOŁECZEŃSTWIE I WDRAŻANIE  
SYSTEMÓW PRODUKCJI OPARTYCH  
NA ODZYSKU SUROWCÓW Z ODPADÓW
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KINTO ONE to atrakcyjna forma użytkowania samochodu, 
którą można łatwo dopasować do własnego stylu życia  
lub rodzaju prowadzonej działalności. Oferuje ona  
wszystkie korzyści z posiadania nowego samochodu  
bez konieczności jego kupowania. Wystarczy wybrać  
czas trwania umowy i przebieg, jaki pasuje właśnie Tobie,  
dodać pakiety serwisowe i dodatkowe usługi. 

JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ LUB WŁAŚCICIELEM FIRMY? 
Wybierz LEASING NIŻSZYCH RAT KINTO ONE. Wspólnie 
stworzymy ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy z niskimi 
kosztami użytkowania pojazdu zawartymi w jednej niskiej racie 
miesięcznej i trzema wariantami zakończenia umowy. 

JESTEŚ KLIENTEM INDYWIDUALNYM? 
Sięgnij po LEASING KONSUMENCKI KINTO ONE, który 
jest oferowany na warunkach dostępnych dotychczas tylko 
dla przedsiębiorców. 

ZARZĄDZASZ FLOTĄ POJAZDÓW? 
Poznaj zalety produktu WYNAJEM I ZARZĄDZANIE FLOTAMI 
KINTO ONE przeznaczonego dla dużych firm i korporacji 
poszukujących kompleksowej oferty, atrakcyjnego finansowania 
i centralnego zarządzania procesami obsługi. 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KINTO ONE? 
1. Stała, niska miesięczna rata. 
2. Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb. 
3. Szeroka gama oszczędnych aut hybrydowych. 
4. Kontrola nad wydatkami. 
5. Opcjonalne pakiety serwisowe i inne usługi. 
6. Dedykowane wsparcie dla Klienta. 

Zapytaj o ofertę dla siebie lub swojej firmy. 
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Program Partnerski Toyota More 
Toyota to więcej niż dobry samochód — to cały świat niepowtarzalnych korzyści! 
Dzięki programowi Toyota More w pełni poznasz znaczenie słowa „więcej”.

WIĘCEJ możliwości
Toyota More wykracza poza ramy zwykłego programu 
punktowego. To świat idealnie dostosowany 
do Twoich potrzeb — pełen wygodnych rozwiązań, 
oryginalnych akcji specjalnych oraz korzyści 
niedostępnych nigdzie indziej.

Zapisz się jeszcze dziś! Jeżeli Toyota jest dla Ciebie 
czymś więcej niż tylko kolejnym samochodem, 
koniecznie przystąp do partnerskiego programu 
lojalnościowego Toyota More. Pamiętaj, że każdy 
dzień zwłoki to stracona szansa na punkty i nagrody.

– zadzwoń na infolinię
0801 20 20 20 lub +48 22 574 04 35 

– lub zarejestruj się na stronie 
www.toyotamore.pl 

WIĘCEJ punktów
Punkty Toyota More będziesz zbierać z dużą
łatwością i niejako „przy okazji”:

• podczas wizyt w salonie i serwisie Toyoty, 
• przy każdej transakcji kartą Toyota Bank, 
• u partnerów programu. 

Płacąc za codzienne zakupy kartami Toyota Bank, 
tankując paliwo na stacji Shell czy ubezpieczając 
auto w Hestii, Allianz lub PZU, zbierasz punkty 
na rabat na nowy samochód.

WIĘCEJ nagród
W Toyota More sam decydujesz o przeznaczeniu 
swoich punktów. Korzystny rabat na nowy samochód 
lub usługi serwisowe to tylko część z wielu innych 
możliwości. Szczegóły znajdziesz na stronie 
internetowej: www.toyotamore.pl. 
• rabat przy zakupie nowej Toyoty,
• zniżki w serwisie (usługi, części, akcesoria),
• odnowienie karty kredytowej Toyota Bank.

Dzieci i młodzież zapraszamy do klubów Toyota Kids  
i Toyota Juniors. Czeka tam na nie wiele ciekawostek 
ze świata motoryzacji, nowoczesnych technologii 
i ekologii, a także konkursy z ciekawymi nagrodami! 

Stan na 5 lutego 2015 r.
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Maskotka miś 
numer katalogowy:  

S TOY-62M-02

TOYOTA TO STYL ŻYCIA
Od aut przez technologie po najmniejsze gadżety, we wszystkim, co robimy, 
odnajdziesz to samo zamiłowanie do doskonałego designu i niezwykłą dbałość  
o szczegóły. Masz ochotę na więcej Toyoty w swoim życiu? Zrób sobie prezent  
lub podaruj bliskiej osobie nasze akcesoria lifestyle’owe.

Bidon sportowy 
numer katalogowy:  

S TOY-SPORT-03 

Torba podróżna 
numer katalogowy:  

S SAG-011-02 



Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz na stronie

WWW.TOYOTA-COLLECTION.PL

Parasol 
numer katalogowy:  

S PARASOL-06

Portfel 
numer katalogowy:  

S PORTFEL-14

Czapka 
numer katalogowy:  

S CZAP-02-NL



TOYOTA.PL
Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz 
inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich 
nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych 
w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, 
opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556¹ §1 pkt. 2 oraz art. 556¹ §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu 
informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
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