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Till Land Cruiser V8 finns ett stort utbud av tillbehör. För mer information kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller gå in på www.toyota.se.

Land Cruiser V8 Produktinformation



Land Cruiser V8 STANDARD

Land Cruiser V8 PREMIUM

Exteriör färg

 040 Super White* 070 White Pearl 1F7 Silver metallic 1G3 Gray metallic

 218 Black Mica metallic 3Q3 Dark Red Mica metallic 4R3 Beige Mica metallic 6V2 Green Mica metallic 8S1 Light Blue Mica metallic   

Multi-terrain Select

* Ej metalliclack. Bilarna som är avbildade för lackfärger är anpassade för marknader utanför Sverige.

7 säten Manöverpanel



teKnisKa data

yttErMÅtt/vikt
4,5 v8 D-4D 

Aut

Längd, mm 4950

Bredd, mm 1970

Höjd, mm 1910 - Standard
1865 - Premium

Axelavstånd, mm 2850

Spårvidd fram, mm 1640

Spårvidd bak, mm 1635

Markfrigång, mm 225

Tjänstevikt min-max, kg 2585-2815 ◊

Totalvikt, kg 3350

Dragvikt, kg 3500

lastkaPacitEt

Max taklast, kg 200

Max last, kg 535-765◊

Bagageutrymme längd, mm:
7 säten uppfällda
5 säten uppfällda
2 säten uppfällda

390
1200 
1685

Bagageutrymme max bredd, mm 1640

Bagageutrymme höjd, mm 1100

Bagageutrymme volym, upp till taket,   liter: 7 säten uppfällda: 344     5 säten uppfällda: 1085     2 säten uppfällda: 1962

MOtOr 

Typ
8 cyl. V-motor med turbo och intercooler. 

Dubbla överliggande kamaxlar och 32 ventiler.

Bränslesystem Direktinsprutning

Cylindervolym, cm3 4461

Max vridmoment 650 Nm vid 1600-2800 v/min

Max effekt 200 kW/272 hk vid 3600 v/min

kraFtövErFöriNG

Typ
Konstant fyrhjulsdrift med elektronisk låsning av mellandifferentialen (TORSEN®).  

Elektronisk växling mellan hög- och lågväxel

Växellåda 6-stegad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Sekventiell växlingsmöjlighet

cHassi

Fram Individuell framhjulsupphängning med krängningshämmare och dubbla triangellänkarmar

Bak Stel bakaxel med skruvfjädrar, fyra längsgående momentstag och krängningshämmare

Fjädring
KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System, rörligt dynamiskt fjädringssystem fram och bak - Standard

Aktiv höjdreglering AHC, Active Height Control. Adaptive fjädring AVS, Adaptive Variable Suspension  - Premium

styrNiNG

Kuggstångsstyrning
Hydralisk styrservo med VFC, Variable Flow Control - Standard

Hydralisk styrservo med VFC och variabel styrutväxling VGRS, Variable Gear Ratio Steering  - Premium

Vänddiameter, m 11,8 på hjul

Hjul OcH Däck

Fälgar 18”x8J              20”x8,5J

Däck 285/60R18      285/50R20

Reservhjul Full storlek, placerat under bilen, låsbart

BrOMsar

Framhjul Ventilerade skivbromsar

Bakhjul Ventilerade skivbromsar

PrEstaNDa

Toppfart km/tim 210

Acc. 0-100 km/tim 8,9 sek

BräNslEtaNk

Volym, l 93               

BräNslEkvalitEt

Typ Diesel

GaraNtiEr

Nybilsgaranti* 3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)

Garanti mot genomrostning av karossen* 12 år utan milbegränsning

Garanti mot ytrost och lackskador* 3 år utan milbegränsning

Vagnskadegaranti 3 år utan milbegränsning

Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt 3 år utan milbegränsning
◊ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.
*Gäller för material- eller tillverkningsfel. Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
 



miLJÖdeKLaratiOn
tillvErkNiNG
Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BräNslEDEklaratiON 
Redovisat i liter/100 km.

4,5 v8 D-4D 
Aut

Blandad körning 9,5

Landsvägskörning 8,5

Stadskörning     11,2

kOlDiOXiD, cO2 
Redovisat i g/km.

Blandad körning 250

Landsvägskörning 224

Stadskörning     297

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO2) 
kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. 

avGasrENiNG
Redovisat i mg/km.

4,5 v8 D-4D 
Aut

Kolmonoxid, CO 302,4

Kväveoxider, NOx   143,3

Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx 168,6

Partiklar 0,61

Miljöklass Euro 5

ENErGiDEklaratiON cO2

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.

Utsläpp av koldioxid för ”Medelbilen” i Sverige för 2011 var 142 g/km
(källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och  
underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

övriGt: 

katalysator: 4 st oxidationskatalysatorer. Placerade nära motorn för att snabbt nå bästa  
arbetstemperatur.

Partikelfilter: För reducering av partikelutsläpp, Diesel Particulate Filter DPF.

syresensor: Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur 
för renare avgaser.

antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar  
till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt 
inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Power Heater: Tilläggsvärmare av viscoustyp för snabb uppvärmning av motorn.

Återvinningshantering: I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar 
erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning.  
För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer besök  
www.toyota.se.

1635 mm1640 mm

1970 mm1970 mm

18
65

-1
91

0 
m

m

2850 mm

4950 mm

mÅtt



 

sÄKerHetsdeKLaratiOn

OFF-rOaDEGENskaPEr

rampvinkel mellan hjulparen 24°
Frigångsvinkel fram 31°
Frigångsvinkel bak 23°

stigningsvinkel 45°

sidolutningsvinkel 44°körning i vatten
upp till ett djup på 700 mm

EurOPEiska säkErHEtskrav  
Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket 
stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding  
Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska  
överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

säkErHEtsutrustNiNG
  
aktiv säkerhet

Grundversion
• Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control.
• Antispinnsystem A-TRC, Active Traction Control.
•  Crawl Control. Systemet sköter gas och broms vid 

svårframkomliga körförhållanden så att föraren kan 
koncentrera sig på styrningen.

•  Hjälpsystem vid start i motlut HAC, Hill-start  
Assist Control.

•  Kinetic Dynamic Suspension System, KDSS.  
Stabiliseringssystem för optimal väghållning oavsett 
underlag. Ger en känsla av att bilen flyter fram trots 
ojämnt underlag. 

•  Låsningsfria bromsar ABS med elektronisk broms-
kraftsfördelning EBD och bromsassistanssystem BA.

•  Multi-terrain ABS. ABS-bromsar speciellt utvecklade  
för svårframkomliga förhållanden.

•  Multi-terrain Select. 5 st valbara körlägen för olika  
väg- och terrängunderlag.

•  Turn Assist. Hälper föraren i mycket snäva svängar  
i terräng, genom att bromsa det inre bakhjulet.

•  Tyre Angle Display. Informerar föraren om bilens  
aktuella position och styrriktning.

aktiv säkerhet

Premium
•  Aktivt krockskyddssystem PCS, Pre-Crash Safety  

System. Aktiveras med antisladdsystemet.
•  Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control.
•  Antispinnsystem A-TRC, Active Traction Control.
•  Crawl Control. Systemet sköter gas och broms vid 

svårframkomliga körförhållanden så att föraren kan 
koncentrera sig på styrningen.

•  Hjälpsystem vid start i motlut HAC, Hill-start  
Assist Control.

•  Låsningsfria bromsar ABS med elektronisk broms-
kraftsfördelning EBD och bromsassistanssystem BA.

•  Multi-terrain ABS. ABS-bromsar speciellt utvecklade  
för svårframkomliga förhållanden.

•  Multi-terrain Monitor, runt-om-kamera. 4 st kameror 
placerade fram och bak samt i vänster och höger  
sidobackspegel för att ge föraren optimal sikt runt bilen.

•  Multi-terrain Select. 5 st valbara körlägen för olika  
väg- och terrängunderlag.

•  Turn Assist. Hjälper föraren i mycket snäva svängar  
i terräng, genom att bromsa det inre bakhjulet.

•  Tyre Angle Display. Informerar föraren om bilens  
aktuella position och styrriktning.

Passiv säkerhetsutrustning

samtliga utrustningsversioner
•  Aktiva nackskydd i framstolarna för att motverka 

pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning 
bakifrån.

•  Bältespåminnare för framsätena (varningslampa  
och ljudsignal).

•  Bältessträckare med tvåstegs bälteskraftsbegränsare 
fram.

•  Bältessträckare ytterplatserna 2:a sätesraden.

•  Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
•  Energiabsorberande material i dörrarna.
•  Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram 

samt ytterplatserna 2:a sätesraden.
•  Krockkuddar: 

- Krockkuddar fram, förare och passagerare.  
   (Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.) 
- Sidokrockkuddar fram och 2:a sätesraden. 
- Sidokrockgardiner fram, 2:a och 3:e sätesraden. 
- Knäkrockkudde, förare och passagerare fram.

• Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
• Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
• Trepunktsbälten på samtliga platser.

skyddsbalkar: 
I samtliga sidodörrar.

övrig säkerhet
• Barnsäkra lås bak.
• Högt monterat bromsljus.
• Isofix barnstolsfästen ytterplatserna 2:a sätesraden.
•  LED-dioder i bakljus som ger ett snabbare och mer 

intensivt bromsljus.
• Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FOrskNiNG & utvEckliNG
Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget 
Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller 
med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de 
krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

31°
24° 23°

45°

44°700 mm



MiljöMärkt trycksak. 
Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer 
och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i december 2010. Web just. juni 2011.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare 
information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB. Toyota Sweden AB är

ISO 14001 certifierat

UtrUstning 

Land CrUiser V8

standard
EXtEriört
Antenn, integrerad i glasruta bak.
Backspeglar i karossens färg. Automatiskt avbländbara. Eljusterbara och 
elinfällbara med integrerade blinkers.
Bakrutetorkare med intervall och spolning.
Centrallås, fjärrstyrt.
Dimljus fram.
Dörrhandtag i karossens färg.
Eldragning förberedd för dragkrok.
Fälgar, 18” lättmetall.
Grill, kromad.
Kromlist bak ”Land Cruiser”.
Larm, startspärr.
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry.
Rutor, bakre sidorutor och bakruta mörktonade.
Sidofotsteg.
Strålkastare bi-xenon.
Strålkastarnivå, automatisk höjdjustering.
Strålkastarrengörare av högtryckstyp.
Stänkskydd fram och bak.
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
Takspoiler.
Varselljus, LED.
Vindruta, laminerad med uppvärmningsbar nedre del (Deicer).
Vindrutetorkare med regnsensor.
iNtEriört
7 säten.
Armstöd med förvaringsbox fram.
Backspegel, automatiskt avbländande.
Baksäten: 
2:a sätesraden, skjutbar, delbar och  uppfällbar 40/20/40-delning. 
3:e sätesraden delbar  och uppfällbar 50/50-delning..
Burk-/mugg-/flaskhållare fram och bak.
Dörrhandtag kromade.
Eluttag 220V, 1 st, i bagageutrymmet.
Eluttag 12V, 2 st, i konsolen fram och i 2:a sätesraden.
Farthållare.
Filter för renare kupéluft.
Framstol, förare, höj- och sänkbar. Svankstöd eljusterbart.
Framstolar ej eluppvärmda.
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade med automatik och  
fjärrfunktion.
Förvaringsfickor på framstolarnas ryggstöd.
Indikator för ekonomikörning.
Informationsdisplay. Visar bl a hastighet digitalt, körsträcka, växelläge, 
bränsleförbrukning och räckvidd, Multi-terrain Select, styrvinkel mm.
Instrumentbelysning, Optitron, reglerbar.
Instegslister.
Klädsel, tyg i plyschkvalitet.
Larm, startspärr.
Luftkonditionering, automatisk (AAC), fram och bak. Individuella  
inställningar vänster/höger sida fram.
Mittarmstöd bak 2:a sätesraden.
Mittkonsol i Piano-svart.
 

Ljudanläggning med radio och cd/dvd-växlare (6 cd:s), Bluetooth  
handsfree och streaming, 9 högtalare, USB-uttag och AUX-ingång.
Ratt justerbar i höjd- och längdled.
Ratt läderklädd med audio-/informationskontroller.
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start.
Solskydd förar- och passagerarplats, med spegel och belysning.
Takkonsol med belysning och solglasögonhållare.
Växelväljare läderklädd.
kaPacitEt OFF-rOaD
(se under säkerhetsdeklaration)

PremiUm
(utövEr staNDarD) 

EXtEriört
Aktivt krockskyddssystem, Pre-Crash Safety System (PCS).
Backspeglar, eluppvärmda, minnesinställning och samt integrerade  
kameror.  Aktiveras med antisladdsystemet.
Fälgar, 20” lättmetall. 
Larm med rörelse- och lutningssensorer.
Parkeringssensorer, 2 st fram och 4 st bak.
Taklucka, elektrisk med fjärrfunktion.
iNtEriört
Backkamera integrerad i navigationssystemet.
Baksäte, 2:a sätesraden eluppvärmda säten, ytterplatserna.
Framstolar eluppvärmda och eljusterbara med ventilation.
Förarstol med minnesfunktion.
Klädsel, skinn.
Kylfack.
Ljudanläggning JBL med radio/cd/dvd, Bluetooth handsfree, röststyrning 
och streaming, 14 högtalare, USB-uttag och AUX-ingång.
Navigationssystem med HDD hårddisk. Röststyrning, integrerad  
backkamera och Multi-terrain Monitor (runt-om-kamera).
Ratt, eljusterbar i höjd- och längdled med minnesfunktion. Eluppvärmd.
Ratt läderklädd och med träliknande detaljer. Audio- och  
informationskontroller.
Skymningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).
Växelväljare läderklädd och med träliknande detaljer. 
 
kaPacitEt OFF-rOaD
(se under säkerhetsdeklaration)

12
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MiljöMärkt trycksak
Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer 
och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i april 2012.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare 
information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB. Toyota Sweden AB är

ISO 14001 certifierat

Till Land Cruiser V8 finns ett stort utbud av tillbehör. För mer information kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare eller gå in på www.toyota.se.


