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Land Cruiser – legenden med över 60 års 
erfarenhet och ett oomtvistat världsrykte.
Med sina atletiska köregenskaper och kompromisslösa stabilitet är  
Land Cruiser 150 byggd för att matcha extrema utmaningar off -road – men också 
för att uppfylla dina förväntningar på en verkligt bekväm bil på vägen. Land Cruiser 
150 gör sitt yttersta oavsett körförhållanden medan du lugnt lutar dig tillbaka 
i den luxuösa kupén, omgiven av naturmaterial, avancerad teknik och en uppsjö 
förvaringsmöjligheter. 



Byggd för att klara det mesta
Hilux är testad under extrema omständigheter. 
Därför vet vi att den även klarar en krävande svensk 
vardag utan att klaga. Både design och konstruktion 
bygger på Toyotas långa tradition av kvalitet i en 
klass för sig. Det visar sig inte minst i ovanligt 
goda vägegenskaper både på och utanför vägen.

Kupén i Hilux är inte bara funktionell. Den erbjuder 
också en komfort som du sällan får uppleva i 
ett nyttofordon. Dämpande material minimerar 
effektivt ljudet från motorn och på utsidan har 
vindruta och sidobackspeglar utformats speciellt 
för att reducera vindljud. Det ger en påtagligt tyst 
körupplevelse. 



X-Cab 2,5
DLX+ Style

Man

D-Cab 2,5
DLX+ Style

Man

D-Cab 3,0
SR+
AutEXTERIÖRT

Backkamera •
Bakläm låsbar • • •
Bakre stötfångare lackerad i stålgrått •
Bakre stötfångare med krom • •
Bakruta eluppvärmd • • •
Bakruta förstärkt •
Centrallås fjärrstyrt • • •
Dragkrok • • •
Dimljus fram • • •
Dörrhandtag, yttre, kromade •
Dörrhandtag, yttre, svarta • •
Flak klätt i aluminiumdurk • • •
Framstam med skyddsgaller • •
Främre stötfångare i karossens färg • • •
Fälgar, 17 tum lättmetall •
Fälgar, 17 tum stål • •
Grill i karossens färg • •
Grill i karossens färg med dekor i krom •
Immobiliser • • •
Mörktonad bakruta •
Mörktonade sidorutor •
Navkapsel - centrumkåpa för lättmetallfälgar •
Sidobackspeglar elinfällbara och med integrerade blinkers •
Sidobackspeglar eljusterbara • • •
Sidobackspeglar eluppvärmda • • •
Sidobackspeglar krom •
Sidobackspeglar svarta • •
Sidofotsteg •
Skärmbreddare i karossens färg • • •
Strålkastare, multireflektor halogen • • •
Strålkastarrengörare av högtryckstyp •
Stänkskydd • • •
Varselljus • • •

INTERIÖRT
Armstöd bakdörrar • •
Armstöd framdörrar • • •
Backkameraskärm •
Baksäte delbart (60/40) • •
Farthållare •
Fönsterhissar elmanövrerade • • •
Förvaringsbox mellan förar- och passagerarsäte • • •
Högtalare, 4 stycken • •
Högtalare, 6 stycken •
Innerhandtag kromade •
Innerhandtag ofärgade • •
Instegsbelysning •
Instrumentbelysning justerbar •
Instrumentpanel med silverliknande inlägg  •
Klocka • • •
Klädsel, tyg • • •
Luftkonditionering, automatisk •
Luftkonditionering, manuell • •
Mugghållare bak • •
Mugghållare fram • • •
Multiinformationsdisplay •
Radio/CD • •
Ratt i Urethane, 4-ekrad • •
Ratt justerbar i höjdled • • •
Ratt läder, 4-ekrad •
Solskydd med spegel på passagerarsidan •
Sportstolar fram •
Stolsvärme förare och passagerare • • •
Toyota Touch 2 multimediasystem, med radio, bluetooth 
handsfree och streaming. Styrning av iPod mm via  
pekskärmen. Färddator och fordonsinställningar

•

Varvräknare • • •
Växelspaksknopp i Urethane • •
Växelspaksknopp läderklädd •

 UTRUSTNING 



 TILLVAL OCH TILLBEHÖR 

01   Touch 2 & Go

02  Skinnklädsel

03 Flaklock Roll Top 

04 Flaklock Roll Top med krombåge

05 Flaklock (D-Cab)

06   Rica Silver 17" 

07 Sidolist med gummifotsteg

08 Påbyggnasskåp

09 Nyttoversion av hardtop

10 Hårt flaklock och extra ljusbåge
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Toyota Hotspot 
Det blir allt viktigare för många av oss att ha tillförlitlig 
uppkoppling mot internet när vi rör på oss. Toyota 
Hotspot är en WiFi-router som är dolt placerad i bilens 
handskfack eller mittkonsol. Den aktiveras automatiskt 
när du startar bilen och klarar att koppla upp fem olika 
WiFi-enheter mot internet.

Invincible Pack
17" Rica fälgar, mattsvarta med maskin- 
bearbetade ekrar, kromkontur på dimljusen 
fram, Invincible emblem, främre under-
körningsskydd, kromat luftintag på 
motorhuv och kromkontur på 
bakljusen. Instegslister fram och 
bak, navigation Touch 2 & Go, 
svart skinnklädsel på säten  
och dörrsidor samt  
mittarmstöd.  Endast i 
kombination med SR+.
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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:  
• Antisladdsystem VSC, Vehicle Stability Control.
• Antispinnsystem TRC, Traction Control.
• Bromsassistanssystem BA, Brake Assist system.
• Elektronisk bromskraftsfördelning EBD, Electronic Brakeforce Distribution.
• Låsningsfria bromsar, ABS, med lastavkänningsventil.

Passiv säkerhet: 
• Bältespåminnare.
• Krockkuddar: 
 - Förare och passagerare fram. 
 - Sidokrockkuddar fram (gäller D-Cab 3,0). 
 - Sidokrockgardiner fram och bak (gäller D-Cab 3,0).

• Nackskydd fram, justerbara (gäller X-Cab).
• Nackskydd samtliga platser, justerbara (gäller D-Cab).
• Trepunktsbälten på samtliga platser (gäller X-Cab).
• Trepunktsbälten fram och ytterplatserna bak samt midjebälte på mittplatsen bak 
 (gäller D-Cab).

Övrig säkerhet:  
• Högt monterat bromsljus (LED).
• Barnsäkra lås bak (gäller D-Cab).

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.

SÄKERHETSDEKLARATION 

MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING
Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION
Redovisat i liter/100 km.

2,5 D-4D
X-Cab

Man

2,5 D-4D
D-Cab

Man

3,0 D-4D
D-Cab

Aut

Blandad körning 7,3 7,3 8,6

Landsvägskörning 6,5 6,5 7,3

Stadskörning 8,7 8,7 10,9

KOLDIOXID, CO2 
Redovisat i g/km.

Blandad körning 193 193 227

Landsvägskörning 171 171 193

Stadskörning 230 230 286

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.

2,5 D-4D
X-Cab

Man

2,5 D-4D
D-Cab

Man

3,0 D-4D
D-Cab

Aut

Kolmonoxid, CO 216,4 216,4 355,2

Kolväten, HC - - -

Kolväten exkl. metan, NMHC - - -

Kväveoxider, NOx 176,7 176,7 230,6

Kolväten, HC + Kväveoxider, NOx 195,1 195,1 232,5

Partiklar 0,83 0,83 0,93

Miljöklass Euro 5

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

Common Rail: Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt och 
effektiv förbränning.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Katalysator: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa 
arbetstemperatur.

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

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF.

Tilläggsvärmare: Tomgångshöjare för snabbare uppvärmning av motorn.

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

ENERGIDEKLARATION CO2

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

Utsläpp av koldioxid för ”Medelbilen” i Sverige för 2014 var 131  g/km             
(källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets 
förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.



TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT

2,5 D-4D
X-Cab

Man

2,5 D-4D
D-Cab

Man

3,0 D-4D
D-Cab

Aut

Längd, mm 5260 5260 5260
Bredd, mm 1835 1835 1835
Höjd, mm 1845 1860 1860
Axelavstånd, mm 3085 3085 3085
Spårvidd fram och bak, mm 1540 1540 1540
Markfrigång, mm 222 222 222
Max axelkapacitet fram, kg 1280 1280 1340
Max axelkapacitet bak, kg 1900 1900 1900
Tjänsteviktsfördelning fram-/bakaxel, kg◊ 1136/839 1151/824 1196/859
Totalvikt, kg 2970 3040 3080
Kombinationsvikt, kg 5120 5190 5230
Dragvikt, kg 2800 2800 2800

LASTUTRYMME/ANTAL PASSAGERARE
Höjd flak, mm 450 450 450
Längd flak, mm 1830 1545 1545
Bredd flak, mm 1515 1515 1515
Antal passagerare utöver föraren 3 4 4

LASTKAPACITET
Max taklast, kg 50 50 50
Max last, kg◊ 955 1065 1025
MOTOR, DIESEL
Typ 4 cyl. turbodiesel D-4D med intercooler och flerventilsteknik
Bränslesystem Direktinsprutning med Common Rail
Cylindervolym, cm3 2494 2494 2982

Max vridmoment 343 Nm vid 1600-2800 v/min  360 Nm vid 
1400-3200 v/min

Max effekt 106 kW/144 hk vid 3400 v/min 126 kW/171 hk vid 
3600 v/min

KRAFTÖVERFÖRING 
Drivning 2/4WD
Växellåda 5-växlad manuell 5-stegad automat
Kraftfördelning 2/4H, 4L
Differential fram (ADD) Automatisk urkoppling
Differential bak Differentialspärr Differentialspärr -

CHASSI
Fram Individuell hjulupphängning med triangellänkar
Bak Stel bakaxel med bladfjädrar
Krängningshämmare Fram
Stötdämpare Dubbelverkande, fram och bak

STYRNING
Kuggstångsstyrning Hydraulisk styrservo
Vänddiameter, m 12,4 på hjul 12,8 på hjul

HJUL OCH DÄCK
Fälgar 17"x7,5J 17"x7,5J 17"x7,5J
Däck 265/65R17 265/65R17 265/65R17

BROMSAR
Typ Låsningsfria bromsar, ABS
Kretsindelning Axelvis
Framhjul Ventilerade skivor
Bakhjul Trummor
Handbroms verkar på Bakhjul
Bromskraftsfördelning Lastavkännande ventil

PRESTANDA
Toppfart, km/tim 170 175
Acc. 0-100, km/tim 13,3 sek 12,0 sek

ELSYSTEM
Batteri 12V 80 Ah x 1 12V 65 Ah x 2
Generator, W 960

BRÄNSLETANK
Volym 80 liter

BRÄNSLEKVALITET
Typ Diesel

GARANTIER
Nybilsgaranti* 3 år eller 10.000 mil, vilket som först inträffar (ingen milbegränsning första året)
Garanti mot genomrostning av karossen* 6 år utan milbegränsning
Garanti mot ytrost och lackskador* 3 år utan milbegränsning
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt 3 år utan milbegränsning

     

 

 

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om garantivillkor.
* Gäller för material- och tillverkningsfel.
◊  Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.



 

1835 mm

1540 mm

Ett bättre bilägande 
Att bygga bra bilar, det kan nästan varje bilföretag. Att bygga de 
bästa bilarna, det kan bara ett fåtal. Men det svåraste av allt, är att 
bygga bättre bilar – för människor som lever vanliga liv där bilen är 
central men aldrig viktigast. Vår utgångspunkt är alltid att göra din 
vardag som bilägare lite enklare och bättre. 
Du märker det när du ska finansiera din nya bil med en ny, innovativ 
finansieringslösning. 

Du märker det när din bil behöver service, och upp täcker att det 
faktiskt finns drygt 100 Toyota-verkstäder över hela landet att välja 
mellan. Och du märker det när du sätter dig bakom ratten. För hur 
avancerad  tekniken än är så är det alltid enkelt att köra en Toyota. 
Precis så självklart enkel som din vardag som bilägare ska vara.

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 september 2015 webbjusterad dec. 

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

MODELLER

Angivna mått gäller D-Cab med skärmbreddare och 17" fälgar. 

3085 mm

1835 mm

1540 mm

5260 mm
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 Hilux X-Cab Hilux D-Cab

1830 mm 1545 mm
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