
COROLLA HB
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COROLLA TS
SPACE
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אורך 4,370 מ"מ

אורך 4,650 מ"מ
רוחק סרנים 2,640 מ"מ

רוחק סרנים 2,700 מ"מ

רוחב 1,790 מ"מ

רוחב 1,790 מ"מ

התמונות להמחשה בלבד.

 COROLLA TS 
SPACE

 COROLLA TS 
SPACE+

COROLLA HB 
EXCITE

COROLLA HB
EXCITE+

1,7981,7981,7981,798נפח מנוע )סמ״ק(
122/5,200122/5,200122/5,200122/5,200הספק מרבי משולב )סל"ד/כ"ס(

14.2/3,60014.2/3,60014.2/3,60014.2/3,600מומנט מרבי למנוע בנזין בלבד )סל"ד/קג"מ(
83767683פליטת CO2 )גרם(

11.111.110.910.9תאוצה 0-100 קמ״ש )שניות(
180180180180מהירות מרבית )קמ״ש(

195/65R15205/55R16 205/55R16 225/45R17מידת צמיגים
5.25.25.15.1רדיוס סיבוב מזערי )מ׳(

4,6504,6504,3704,370אורך
1,7901,7901,7901,790רוחב
1,4351,4351,4351,435גובה

2,7002,7002,6402,640רוחק סרנים
28.631.331.328.6צריכת דלק עירונית

26.328.628.628.6צריכת דלק בינעירונית
27.830.330.327.8צריכת דלק משולבת
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התמונות להמחשה בלבד.*המערכות הינן כלי עזר בלבד. פירוט נרחב על תכונות המערכות ופעולתן ניתן לקרוא בספר הרכב.

 TOYOTA SAFETY SENSE 2.0 מערכות בטיחות אוטונומיות לנהיגה בטוחה יותר
5 מערכות חכמות ומתקדמות* - לבטיחות מרבית למשפחה:

המערכת מספקת התרעה וזיהוי תמרורי דרך. המערכת מזהה את תמרורי הדרך ומציגה לנהג מידע שימושי, 
כגון מגבלת המהירות המותרת, בתצוגה ברורה על מסך ה- TFT הצבעוני של הנהג. בנוסף, המערכת מעניקה 

אזהרה ויזואלית וקולית, במקרה של אי ציות לתמרורים.

בהפעלתה, המערכת שולטת על מהירות הרכב באופן אוטומטי ושומרת מרחק בטוח מהרכב מלפנים תוך 
התחשבות במגבלת המהירות המותרת בדרך. זאת, בכדי להקל על הנהג בזמן נסיעות ארוכות בכבישים 

ראשיים ובדרכים מהירות.

מערכת קדם התנגשות של TOYOTA SAFETY SENSE נעזרת במצלמה וברדאר, כדי לזהות מכוניות אחרות, 
הולכי רגל, רוכבי אופניים ואופנועים בדרך לפניכם. כאשר מזוהה אפשרות של התנגשות בכלי תחבורה או 
פגיעה בהולך רגל, הנהג מקבל התרעה קולית וויזואלית ומערכת עזר לבלימה מופעלת. אם הנהג אינו מצליח 

לבלום בזמן, הבלמים נכנסים אוטומטית לפעולה, כדי למנוע פגיעה או לצמצם נזקי התנגשות.

מערכת המסייעת לנהג לנסוע במרכז הנתיב באמצעות זיהוי סימוני נתיב ובעזרת מערכת תיקון הגה. במקרה 
שהרכב סוטה מנתיבו ללא הפעלת איתות, מערכת ההתרעה של TOYOTA  SAFETY SENSE תתריע באזהרה 

קולית וויזואלית וכן תבצע תיקון הגה בכדי לסייע לנהג לשמור על נתיב הנסיעה.

מערכת אור גבוה אוטומטי של TOYOTA  SAFETY SENSE נועדה לשפר את הנראות והראות במהלך נהיגת 
לילה. באמצעות המצלמה המזהה את אורות כלי הרכב והתנועה המגיעים ממול, המערכת מנטרת את בהירות 

תאורת הדרך ועוברת באופן אוטומטי בין אור גבוה לנמוך - לנהיגת לילה בטוחה יותר.

מערכת קדם התנגשות
הכוללת בלימת חירום

)Pre-Collision System(

מערכת אור גבוה אוטומטי
)Automatic High Beam(

מערכת שמירת מרכז נתיב
)Lane Departure Alert

and Lane Tracing Assist(

מערכת זיהוי תמרורי דרך
)Road Sign Assist(

בקרת שיוט אדפטיבית 
)Adaptive Dynamic דינמית

Cruise Control(

מפרט בטיחות

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
74 ,75COROLLA HB 7

N/ACOROLLA TS 78743210 5 6

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 7
בטיחות 

נמוכה

רמת 
בטיחות 

גבוהה

מערכות בטיחות

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
EXCITE 3.52בינעירוני3.2עירוני

 EXCITE+3.82בינעירוני3.5עירוני
SPACE3.82בינעירוני3.5עירוני

 SPACE+3.52בינעירוני3.2עירוני

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

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

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום מזעריזיהום מרבי 72

*נתוני צריכת הדלק הינם נתוני NEDC CORRELATED שנתקבלו מהיצרן, 
 )WLTP( EC 2017/1151 לפי רגולציות

ביטחון ובטיחות
7 כריות אויר 

2 כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו

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

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

קורות פלדה כפולות בדלתות
אימובילייזר מקורי 

מערכת TPMS - בקרת לחץ אוויר בגלגלים 
מערכת SWAY WARNING SYSTEM להתרעה על עייפות הנהג

מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגיית EBD לחלוקת כוח הבלימה
מערכת BA - הגברת כח בלימה בחירום

מערכת VSC - בקרת יציבות חכמה עם אפשרות ניתוק
מערכת EBS - התראת בלימת חירום באמצעות הבהוב אורות מצוקה

מערכת TRC - בקרת אחיזת כביש עם אפשרות ניתוק
מערכת HAC - עזר לזינוק בעלייה

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

נעילת בטיחות לדלתות אחוריות
TOYOTA SAFETY SENSE 2.0 מערכות בטיחות אוטונומיות

5 מערכות חכמות ומתקדמות* - לבטיחות מרבית למשפחה:
• 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 כולל מגביל מהירות

• מערכת אור גבוה אוטומטי
• מערכת זיהוי תמרורי דרך



צבעים

התמונות להמחשה בלבד.

  1F7 כסוף מטאלי

 6X1 ברונזה מוזהב מטאלי

EXCITE+

EXCITE SPACE

לבן צחור 040

לבן צחור 040

אדום עז/שחור 2SZברונזה מוזהב/שחור 2RFכסוף יוקרתי/שחור 2RDלבן פנינה/שחור 040

לבן פנינה מטאלי 070

לבן פנינה מטאלי 070

 1F7 1  כסוף מטאליJ6 כסוף יוקרתי מטאלי

  1J6 כסוף יוקרתי מטאלי

8U6 8  כחול מטאליU6 כחול מטאלי שחור נואר מטאלי 209

שחור נואר מטאלי 209     3U5 אדום עז

 SPACE EXCITE+   SPACE+, EXCITE

 COROLLA TS עיצוב ואביזרים פנימיים
SPACE

 COROLLA TS 
SPACE+

COROLLA HB 
EXCITE

COROLLA HB
EXCITE+

שחור/שחור-אפורשחור/שחור-אפורשחור/שחור-אפורשחורריפודי בד מהודרים
●●●●מושב אחורי מתקפל ומתפצל )60:40(

●●●●מושב נהג ומושב נוסע קדמי מתכווננים לגובה

●●●●משענות ראש מתכווננות מעלה מטה לכל הנוסעים

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

●●●●סט שטיחים מקורי

מונעת סינוור●●●מראה פנימית יום/לילה
כפתור Drive mode - לבחירת מצב נהיגה רצוי, עם נוריות חיווי בלוח 

Eco/Sport/NormalEco/Sport/NormalEco/Sport/NormalEco/Sport/Normalהמחוונים

●●●●סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו

תצורת רפלקטור תאורה ראשית
LED

תצורת רפלקטור 
LED

תצורת רפלקטור 
LED

תצורת פרוג'קטור 
LED

●❍❍❍תאורת אווירה

E-call כפתורי●●●●

 COROLLA TS אחסון
SPACE

 COROLLA TS 
SPACE+

COROLLA HB 
EXCITE

COROLLA HB
EXCITE+

●●●●תא כפפות מואר

●●●●תא מטען מרופד ומואר

מצופה עור●●●משענת יד קדמית מרופדת ומתכווננת
●●●●מתקן לכוסות בקונסולה המרכזית ובמשענת יד אמצעית במושב האחורי

●●●●תאי אחסון לבקבוקים בדלתות קדמיות ואחוריות

״15 ״16 ״17

*ריפוד בד שחור בשילוב אפור מגיע בצבעים חיצוניים 
SPACE לבן פנינה מטאלי ושחור נואר מטאלי מלבד בדגם

ריפוד בד שחור / שחור בשילוב אפור*

מפרט אבזור

● קיים ❍ לא קיים *בכפוף לתאימות הטלפון הנייד שברשותך להתקן ה-Bluetooth ברכב.
**בכפוף לתאימות הטלפון הנייד לטעינה אלחוטית

 COROLLA TS עיצוב ואביזרים חיצוניים
SPACE

 COROLLA TS 
SPACE+

COROLLA HB 
EXCITE

COROLLA HB
EXCITE+

)DRL( תאורת יום  קדמיתLEDLEDLEDLED
LED❍❍❍פנסי ערפל קדמיים

LED תאורה אחורית●●●●

מראות צד מתכווננות חשמלית ומתקפלת בצבע הרכב, עם פנסי איתות 
צבע שחור●●●ומפשיר אדים

●●●❍שמשות מוכהות בחלונות אחוריים לפרטיות מרבית

●●●●חיישן תאורה

●●●●אנטנת סנפיר

גג שחורצבע הרכבצבע הרכבצבע הרכבצבע הגג
●●●●מגיני בוץ קדמיים ואחוריים

״17״16״16❍חישוקי סגסוגת קלה
❍❍❍●חישוקי פלדה ״15עם צלחות כיסו מהודרות )טסות(

)Space Saver( ללא גלגל חלופי קיימת ●גלגל חלופי קטן
●●ערכה לתיקון תקר

 COROLLA TS עיצוב ואביזרים פנימיים
SPACE

 COROLLA TS 
SPACE+

COROLLA HB 
EXCITE

COROLLA HB
EXCITE+

מערכת TOYOTA TOUCH 2 עם מסך מגע ״8 מצלמה אחורית 
*Bluetooth ודיבורית●●●●

WAZE מערכת ניווט●●●●

●●●●6 רמקולים

●●●●שקע USB ו- AUX בקונסולה המרכזית

●●●❍משטח טעינה אלחוטית לטלפון נייד**

״7״7״7״4.2צג נתונים צבעוני משולב בלוח המחוונים
●●●❍לוח מחוונים דיגיטלי

❍❍❍●לוח מחוונים אנאלוגי

 *Bluetooth אפשרות שליטה מההגה על מערכות השמע, דיבורית
●●●●וצג מוני נסיעה

מערכת התנעה חכמה )Keyless( כפתור חשמלי להתנעת הרכב 
●●●●ללא מפתח ע"י זיהוי אוטומטי של השלט

●●●❍כניסה חכמה SMART ENTRY בדלתות הקדמיות ובדלת תא המטען

●●●●שקע 12V בקונסולה האמצעית

●●●●מיזוג אוויר דו איזורי עם בקרת אקלים דיגיטלית

❍❍●●פתחי מיזוג אחוריים ליושבים במושב האחורי

FOLLOW ME HOME כיבוי תאורה מושהה●●●●

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

Auto Hold בלם יד חשמלי עם פונקציית●●●●


