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Bilderna avser endast att visa bilen i olika miljöer. Tillgängligheten till en specifik utrustning kan variera beroende på bilmodell, utrustningsversion, tillverknings- och inköpsland och bilar som visas kan vara 

extrautrustade. Be gärna din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare om detaljerad information.

TOYOTA SAFETY SENSE
INTELLIGENT ASSISTANS
 Pre-Collision System with Cyclist and Night-time 
Pedestrian Detection (PCS) 
Toyota Safety Sense aktiva krocksskyddssystem med cyklist- och 

fotgängardetektion (PCS) –upptäcker fotgängare (även i mörker), 

cyklister och andra fordon på vägen. Om du inte bromsar i tid 

aktiveras bromsarna automatiskt för att förhindra eller mildra en 

sammanstötning.

 Road Sign Assist (RSA) 
Vägskyltsigenkänningen läser av vägskyltar framför bilen och visar 

viktig information såsom fartgränser och omkörningsrestriktioner 

på den nya TFT-färgskärmen.

 Lane Departure Alert (LDA) med Körfilsassistans 
Körfilsvarnaren (LDA) registrerar körfältsmarkeringar på vägen 

framför dig. Den varnar med ljud- och ljussignaler om du börjar 

avvika från ditt körfält utan att använda blinkern. Steering Control 

hjälper till att styra dig tillbaka om du avviker från körfältet.

 Trailer Sway Control (TSC)  
Vid körning med släpvagn upphäver släpvagnsstabiliseringssystemet 

vingling.

 Intelligent Adaptive Cruise Control (iACC) 
När vägskyltsigenkänningen (RSA) kombineras med den aktiva 

farthållaren (ACC) kan systemet identifiera hastighetsbegränsningar 

längs vägen och föreslå ändringar i den inställda hastigheten.

 Vehicle Stability Control (VSC) & Active Traction Control (A-TRC) 
Antisladdsystem & Antispinnsystem.

 Anti-lock braking system (ABS), Electronic Brake Distribution (EBD) 
& Brake Assist (BA) 
Låsningsfria bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) 

& Bromsassistans.
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Nebula Blue 8X2 §

DESIGN SOM
STICKER UT



LACKFÄRGER

Super White 040 

White Pearl 070*

Siler Metallic 1D6  §

Grey Metallic 1G3§

Attitude Black 218§

Crimson Spark 3T6§

Orange Metallic 4R8§

Oxide Bronze 6X1§

* Premium-lack. § Metallic-lack.

5



REDO FÖR ALLT
FÄLGAR OCH 
KLÄDSEL

1.  Fälgar 17", stål, silver 
  Standard på   S-Cab Legend      

2. Fälgar 17", stål svarta
Standard på X-Cab & D-Cab Legend

3. Fälgar 17", lättmetall, mörkgrå (6-ekrade)
  Standard på   Hero      

4. Fälgar 18", lättmetall, svarta (5-ekrade)
  Standard på   Invincible      

3. 

4. 

2. 

1. 



FÄLGAR OCH KLÄDSLAR

1. Svart tyg (FC20)       
 Standard på Legend 

2.  Svart tyg (FE20)  
 Standard på Hero 

3.  Svart tyg (FR21) 
 Standard på X-Cab Invincible 

4.  Svart skinn (LE21) 
 Elektriskt justerbart på förarplatsen.

 Standard på D-Cab Invincible

4. 

1. 

2/3. 
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SPECIFIKATIONER 

MILJÖPRESTANDA

  Diesel  

2,4 TURBO D-4D AdBlue™ 
Manuell 6-växlad 4WD

  Diesel  

2,4 TURBO D-4D AdBlue™ 
Automat 6-stegad 4WD

  Diesel  

2,8 TURBO D-4D AdBlue™ 
Automat 6-stegad 4WD

Bränslekvalitet Diesel Diesel Diesel

Miljöklass EURO 6 AO EURO 6 AO EURO 6 AO

Blandad körning WLTP (l/100 km)* 9,2–9,7 9,0–9,3 9,2–9,5

Koldioxid CO₂ blandad körning WLTP (g/km)* 241–256 237–245 241–248

Kväveoxider NOx (mg/km) 49,7–56,6 31,6 31,4

Partikelföroreningar, PM (mg/km) 0,6–0,51 0,37 1,1

Bränsletank volym (l) 80 80 80

Ljudnivå stillastående (dB(A)) 73,0 73,0 73,8

Ljudnivå under körning (dB(A)) 72,0 69,0 71,0

 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. 

* Värden beroende på version. Specifika värden fås på toyota.se, bygg din bil.      

MOTOR

Motortyp 4-cyl. rak turbodiesel D-4D 4-cyl. rak turbodiesel D-4D 4-cyl. rak turbodiesel D-4D

Ventilsystem Dubbla överliggande kamaxlar, 

16 ventiler

Dubbla överliggande kamaxlar, 

16 ventiler

Dubbla överliggande kamaxlar, 

16 ventiler

Bränslesystem Direktinsprutning med common rail Direktinsprutning med common rail Direktinsprutning med common rail

Cylindervolym (cm³) 2393 2393 2755

Maxeff ekt (kW vid varv/min) 110/3400 110/3400 150/3000

Max vridmoment (Nm vid varv/min) 400/1600-2000 400/1600-2000 500/1600-2800

Maxeff ekt (hk vid varv/min) 150/3400 150/3400 204/3000

KRAFTÖVERFÖRING

Typ av kraftöverföring Manuell Automat Automat

Diff erential bak Diff erentialspärr Diff erentialspärr Diff erentialspärr

Kraftfördelning 2/4WD samt låg-/högväxel, styrs med 

omkopplingsvred
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SPECIFIKATIONER

PRESTANDA

  Diesel  

2,4 TURBO D-4D AdBlue™ 
Manuell 6-växlad 4WD

  Diesel  

2,4 TURBO D-4D AdBlue™ 
Automat 6-stegad 4WD

  Diesel  

2,8 TURBO D-4D AdBlue™ 
Automat 6-stegad 4WD

Toppfart (km/t) 170 170 175

Acceleration 0-100 km/t (sek) 13,2 12,8 10,7

BROMSAR

Bromsar fram Ventilerade skivor Ventilerade skivor Ventilerade skivor

Bromsar bak Trummor Trummor Trummor

DÄCK OCH FÄLGAR

Fälgstorlek fram 17" 17" / 18" 17" / 18"

Fälgstorlek bak 17" 17" / 18" 17" / 18"

Typ av fälg Lättmetall / Stål Lättmetall Lättmetall

VIKTER/DRAGVIKTER S-Cab X-Cab D-Cab

Totalvikt (kg)* 3080  3150  3210  

Tjänstevikt (kg) – värdet är preliminärt* 2112–2225  2171–2375  2206–2430  

Maxlast (kg)* 855–968 775–979 780–1004

Dragvikt bromsat släp (kg) 3500 3500 3500

Dragvikt obromsat släp (kg) 750 750 750

* Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens version och utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.

EXTERIÖRA DIMENSIONER S-Cab X-Cab D-Cab

Längd (mm) 5325 5325 5325

Bredd (mm) 1800 1855 / 1900 1855 / 1900

Höjd (mm) 1795 1810 1815

Axelavstånd (mm) 3085 3085 3085

Spårvidd fram (mm) 1500 1540 1540

Spårvidd bak (mm) 1510 1550 1550
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SPECIFIKATIONER 
INTERIÖRA DIMENSIONER S-Cab X-Cab D-Cab

Antal platser 2 4 5

STYRNING S-Cab X-Cab D-Cab

Vändradie, på hjul (m) 6,3 6,4 6,4

SÄKERHET

  Diesel  

2,4 TURBO D-4D AdBlue™ 
Manuell 6-växlad 4WD

  Diesel  

2,4 TURBO D-4D AdBlue™ 
Automat 6-stegad 4WD

  Diesel  

2,8 TURBO D-4D AdBlue™ 
Automat 6-stegad 4WD

Antal krockkuddar totalt 7 7 7

Säkerhetssystem Toyota Safety Sense – Aktivt krocksskyddssystem (PCS) med cyklist- och fotgängardetektion upptäcker fotgängare 

(även i mörker), cyklister och andra fordon på vägen. Vägskyltsigenkänningen (RSA) läser av vägskyltar framför 

bilen och visar viktig information på TFT-färgskärmen. Körfi lsvarnaren (LDA) registrerar körfältsmarkeringar på 

vägen framför dig och varnar dig med ljud- och ljussignaler om du börjar avvika från ditt körfält utan att använda 

blinkern. Körfi lsassistans (LKA) hjälper till att styra dig tillbaka om du avviker från körfältet. Vid körning med 

släpvagn upphäver släpvagnsstabiliseringssystemet vingling (TSC). Vägskyltsigenkänningen (RSA) i kombination 

med den aktiva farthållaren (iACC) kan identifi era hastighetsbegränsningar längs vägen och föreslå ändringar i den 

inställda hastigheten. Antisladdsystem (ESP) & Antispinnsystem (TRC). Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk 

bromskraftsfördelning (EBD) & Bromsassistans (BA).

OFF ROAD

45° 42.1°

STIGNINGSVINKELVADNINGSDJUPSIDOLUTNING FRIGÅNGSVINKLAR

25° 30°
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OFF-ROAD S-Cab X-Cab D-Cab

Markfrigång (mm) 227 289 310

Frigångsvinkel fram (°) 29 29 29

Frigångsvinkel bak (°) 25 26 27

Stigningsvinkel (°) 42,1 42,1 42,1

Rampvinkel mellan hjulparen (°) 23 23 23

Max vadningsdjup 700 700 700

FÄLGAR OCH RESERVHJUL Legend Hero Invincible

Fälgar 17", stål, silver  *     –  – 

Fälgar 17", stål svarta    §   –  – 

Fälgar 17", lättmetall, mörkgrå (6-ekrade)  –    – 

Fälgar 18", lättmetall, svarta (5-ekrade)  –  –   

Däcktyp, All-terrain      – 

Däcktyp, Highway terrain  –  –   

Reservhjul, full storlek i lättmetall  –  –   

Reservhjul, full storlek i stål      – 

* Ej X-Cab & D-Cab Legend. § Ej S-Cab Legend.

SPECIFIKATIONER

3085 mm1255 mm 990◊/985 mm

17
9

5
◊ /

18
10

**
/1

8
15

 m
m

1500◊/1540 mm 1510◊/1550 mm

1800◊/1855 mm 1800◊/1855 mm5325 mm

    = Standard      = Tillval   –  = Ej tillgänglig        ◊ S-Cab. **X-Cab.
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UTRUSTNING 
EXTERIÖR DESIGN Legend Hero Invincible

Antenn, kort

Bakläm med kromat handtag – –

Bakläm med svart handtag **  – –

Bakläm med svart handtag – –

C-stolpe, i karossens färg – –

C-stolpe, i svart design –

Dörrhandtag, yttre, i krom – –

Dörrhandtag, yttre, i svart – –

Dörrhandtag, yttre, mörkgrå – –

Fönsterlist kromad – *  –

Grill, övre, med kromade detaljer – –

Grill, övre, med kromdekor – –

Grill, övre, med mörkgrå dekor **  –

Grill, övre, med svart dekor §§  – –

Grill, övre, mörkgrå – –

Grill, övre, svart – –

Grill, övre, svartlackad – –

Grill, undre, mörkgrå lackad – –

Grill, undre, svart – –

Mörktonade rutor bak – *  ◊ 

Sidobackspeglar i mörkgrå – –

Sidobackspeglar i svart – –

Sidobackspeglar kromade – –

Sidosteg, svarta – §  ◊ 

Spoiler fram ** 

Stötfångare bak krom – –
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UTRUSTNING

EXTERIÖR DESIGN Legend Hero Invincible

Stötfångare bak mörkgrå –

Stötfångare fram bred, Invincible – –

Stötfångare fram i karossens färg ** 

Stötfångare fram svart §§  – –

Stötfångare fram, bred ** 

Strålkastare med mörkgrå detaljer – –

Underkörningsskydd fram, mörkgrått – –

** Ej tillgänglig på S-Cab. * Ej tillgänglig på X-Cab. §§ Ej tillgänglig på X-Cab & D-Cab. ◊ Ej tillgänglig på X-Cab. § Ej tillgänglig på X-Cab, Ej tillgänglig på D-Cab utan Teknikpaket.

EXTERIÖR KOMFORT Legend Hero Invincible

Bakläm

Bakläm låsbar med nyckel *

Centrallås fjärrstyrt

Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start – –

Sidobackspeglar elektriskt infällbara –

Sidobackspeglar eljusterbara

Sidobackspeglar eluppvärmda

Sidobackspeglar manuellt infällbara – –

Skymningsrelä

Stötfångare bak med steg

Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion

Strålkastare, avstängning påminnare

* Ej tillganglig pa S-Cab.

    = Standard      = Tillval   –  = Ej tillgänglig
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UTRUSTNING 
INTERIÖR DESIGN Legend Hero Invincible

Armstöd bak –   ◊ 

Armstöd fram klätt i skinnliknande material –

Armstöd, dörr fram, med skinn – –

Armstöd, dörr fram, med tyg –

Armstöd, dörr fram, svart

Bakdörrar med ambientebelysning – – ◊ 

Dörrhandtag invändiga i krom –

Framdörrar med ljusblå ambientebelysning – – ◊ 

Handbromsknapp kromad –

Instrumentpanel med inlägg i mattgrått/svartkrom – –

Instrumentpanel med inlägg i silver/krom –   –

Instrumentpanel med inlägg i silver/svart *  **  –

Instrumentpanel med svarta inlägg §§  – –

Instrumentpanel övre med dekor i silver/krom –   –

Instrumentpanel övre med dekor i svart §§  – –

Instrumentpanel övre med dekor i svartkrom – –

Instrumentpanel övre med silverfärgad dekorlinje *  **  –

Instrumentpanel övre, svart

Instrumentpanel passagerarsidan, med öppet förvaringsfack

Kromdekorerad knapp för luftkonditionering –

Luftintag på sidorna, med silverfärgad infattning *  –

Luftintag på sidorna, med svartkromad infattning – –

Luftintag, centralt med svartkromade detaljer – –

Luftintag, mittre, med krominlägg *  –

Luftintag, sidor, med krominlägg *  –

Luftintag, sidor, med svart krominlägg – –

Mittkonsol med multimediadisplay med silverfärgad ram –
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UTRUSTNING

INTERIÖR DESIGN Legend Hero Invincible

Mittkonsol med silverfärgade inlägg – –

Mittkonsol med svart infattning

Mittkonsol med svarta inlägg – –

Mittkonsol svart

Multimediadisplay med silverfärgad dekor –

Ratt, 3-ekrad i urethane – –

Ratt, fyrekrad, läderklädd –

Växelspaksknopp i läder –

Växelspaksknopp i Urethane – –

Växelspaksknopp med pianosvarta inlägg – –

Växelspaksknopp med silverliknande inlägg – –

Växelspakskonsol med pianosvart inlägg – –

Växelspakskonsol med silverfärgat inlägg – –

◊ Ej tillgänglig på X-Cab. * Ej tillgänglig på S-Cab & X-Cab. ** Ej tillgänglig på X-Cab 2,8, D-Cab 2,4 AT & 2,8. §§ Ej tillgänglig på Legend D-Cab.

INTERIÖR KOMFORT Legend Hero Invincible

Armstöd i bakdörrarna – ◊  ** 

Backkameradisplay integrerad i audioskärmen –

Backkameradisplay med statiska hjälplinjer –

Backspegel, inre, manuellt avbländbar

Bakruta med avimning

Bakruta, fast

Baksäte, andra sätesraden, sittdyna uppfällbar §  – –

Baksäte, andra sätesraden, sittdynor uppfällbara, 60/40 delning – ◊  ** 

Baksätets sits, 60/40-delning ***  §§§  ◊◊ 

    = Standard      = Tillval   –  = Ej tillgänglig

◊ Ej tillgänglig på X-Cab. ** Ej tillgänglig på X-Cab. § Ej tillgänglig på S-Cab & X-Cab. *** Ej tillgänglig på S-Cab & D-Cab.

§§§ Ej tillgänglig på D-Cab. ◊◊ Ej tillgänglig på D-Cab.
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UTRUSTNING 
INTERIÖR KOMFORT Legend Hero Invincible

Barnsäkert dörrlås §  ◊  ** 

Belysning framsäte * 

Ekonomikörningsindikator

Eluttag 12V fram – –

Eluttag 12V fram (2 st) –

Eluttag 220V i mittarmstödet mellan framsätena – ◊ ◊

Fönsterhissar fram elmanövrerade

Fönsterhissar fram elmanövrerade med klämskydd – –

Fönsterhissar fram med One touch-funktion – –

Fönsterhissar passagerarplatser låsbara

Förarsäte elektriskt höj- och sänkbart – – ** 

Förarsäte elektriskt skjutbart – – ** 

Förarsäte manuellt justerbart i höjdled – ◊◊ 

Förarsäte med elektriskt justerbart ryggstöd – – ** 

Fotutrymme för baksätespassagerarna uppvärmt * 

Framsäten eluppvärmda * 

Friskluftsfi lter

Handtag i taket bak §  ◊  ** 

Handtag i taket fram

Hastighetsmätare, analog

Informationsdisplay med 4,2-tums skärm

Informationsdisplay, färg (TFT)

Instegsbelysning

Kontroll av Adaptiv farthållare på ratt

Kupébelysning * 

Läslampa passagerare baksäte * 

Läslampor förare och passagerare fram
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UTRUSTNING

INTERIÖR KOMFORT Legend Hero Invincible

Luftkonditionering, automatisk (AAC) –

Luftkonditionering, manuell – –

Mikrofon på läslampa fram

Pollenfi lter

Ratt manuellt justerbar i höjdled

Ratt manuellt justerbar i längdled

Ratt med styrningskontroll för audio

Ratt med styrningskontroll för informationsdisplayen

Ratt med styrningskontroll för körfi lsvarning (LDA)

Ratt med styrningskontroll för multimedia

Ratt med styrningskontroll för telefon

Servostyrning

Servostyrning med Variable Flow Control (VFC)

Sidofönster, klämskydd endast på förarsidan –

Solskydd passagerare fram med spegel –

Startknapp – –

Stödhandtag på främre stolpen

Stödhandtag på mittersta stolpen §  ◊  ** 

Varning kvarglömd nyckel

Varningslampa för spolarvätska

Varvräknare analog

Växlingsindikator (GSI) – §§ 

Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (de-icer) * 

Vindruta tonad i överkant –

Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion

§ Ej tillgänglig på S-Cab & X-Cab. ◊ Ej tillgänglig på X-Cab. ** Ej tillgänglig på X-Cab. * Ej tillgänglig på S-Cab.

◊◊ Ej tillgänglig på D-Cab. §§ Ej tillgänglig på bilar med manuella växellådor.

    = Standard      = Tillval   –  = Ej tillgänglig
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UTRUSTNING 
FÖRVARING Legend Hero Invincible

Flaskhållare bak §  *  * 

Flaskhållare fram

Förvaringsbox med lock, mellan förar- och passagerarsäte

Förvaringsfack med lock, passagerarsida, instrumentpanelens ovansida

Förvaringsfack under baksäte ◊ 

Förvaringsfi ckor i bakdörrarna §  *  * 

Förvaringsfi ckor i framdörrarna

Förvaringsfi ckor i framstolarnas ryggstöd ◊ 

Förvaringsfi ckor med krokar för shoppingkassar –

Hållare för solglasögon

Handskfack enkelt

Handskfack låsbart

Handskfack, övre med kylfunktion

Handskfack, undre, mjukstängande –

Klädkrokar baksäte, 2 stycken §  *  * 

Mittkonsol med förvaringsfack

Mugghållare bak – *  * 

Mugghållare fram

Solskydd förare med biljetthållare

§ Ej tillgänglig på S-Cab & X-Cab. * Ej tillgänglig på X-Cab. ◊ Ej tillgänglig S-Cab.

18



UTRUSTNING

MULTIMEDIA Legend Hero Invincible

AUX-ingång – –

Bluetooth hands-free system

Go Navigation – * 

Högtalare, 2 stycken **  – –

Högtalare, 4 stycken §  – –

Högtalare, 6 stycken – §§ 

Högtalare, 9 stycken – – ◊ 

Ljudsystem JBL – – ◊ 

Multimediaskärm 8 tum –

Radio med DAB –

Radio/CD – –

Smartphone Integration (Apple CarPlay™ & Android Auto™) –

Toyota Touch 2 multimediasystem –

USB-uttag

* Endast tillgänglig på bil med teknikpaket. ** Endast tillgänglig på S-Cab. § Endast tillgänglig på X-Cab & D-Cab. §§ Endast tillgänglig på X-Cab.    ◊ Endast tillgänglig på D-Cab.

    = Standard      = Tillval   –  = Ej tillgänglig
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UTRUSTNING 
SÄKERHET Legend Hero Invincible

Adaptiv farthållare       

Aktivt krockskyddssystem (PCS) med fotgängar- och cyklistdetektion       

Antisladdsystem (VSC)       

Automatiskt avkänningssystem vid främre passagerarplatsen för krockkudde       

Backkamera  –     

Bältespåminnare för baksätet    **     §§     §§  

Bältespåminnare för framsätena       

Blinkers, LED  –  –   

Bromsassistans (BA)       

Bromsljus, högt monterat, LED       

Bromsljus LED       

Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna 

bakomvarande fordon (EBS)       

Dimljus bak       

Dimljus fram LED  –     

Hill-start Assist Control (HAC)       

Hjälpsystem vid utförskörning (DAC)  –     

Immobiliser       

Isofi x barnstolsfästen bak    **     §§   §§    

Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbälte förarsida    **     §§   §§    

Kombinationsljus, bak, glödlampa      – 

Kombinationsljus bak LED  –  –   

Körfi lsvarning (LDA) med Körfi lsassistans       

Krockkuddar, 7 stycken       

Låsningsfria bromsar (ABS)       
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UTRUSTNING

SÄKERHET Legend Hero Invincible

Lastfl ak, framstam med skydd    –  – 

Manuell i-/urkoppling av krockkudde       

Nackskydd bak, 2 stycken    ***     §§§     §§§  

Nackskydd bak (3 st)    **     §§   §§    

Nackskydd bak justerbara    ◊      

Parkeringssensorer bak  –    *    

Parkeringssensorer fram  –    *    

Reservhjul i underredet       

Säkerhetsbälten fram med bältessträckare och kraftbegränsare    ◊      

Sidobackspeglar med integrerade blinkers       

Strålkastarrengörare  –    – 

Strålkastare med automatisk nivåjustering  –  –   

Strålkastare projektor Bi-LED  –  –   

Strålkastare refl ektor halogen (2 lampor)    §   –  – 

Strålkastare refl ektor halogen (4 lampor)    ◊     – 

Traction Control (TRC)       

Trailer Sway Control (TSC). Vid körning med släpvagn 

upphäver systemet gungning       

Vägskyltsigenkänning (RSA)       

Varselljus, glödlampa      – 

Varselljus LED  –  –   

** Endast tillgänglig på D-Cab. §§ Ej tillgänglig på X-Cab. *** Ej tillgänglig på S-Cab & D-Cab. §§§ Ej tillgänglig på D-Cab.

◊ Endast tillgänglig på X-Cab & D-Cab. § Endast tillgänglig på S-Cab. * Endast med teknikpaket.

    = Standard      = Tillval   –  = Ej tillgänglig
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UTRUSTNING 
SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA Legend Hero Invincible

Diff erentialspärr bak       

Dragkrok       

Fjädringssystem för last med Pitch & Bounce kontroll       

Fjädringssystem, förstärkt fjädring för tung last    §   –  – 

Fjädringssystem, komfortfjädring    *      

Flakinklädnad i aluminiumplåt       

Främre fjädring med dubbla triangellänkar       

Knapp för AWD       

Lastfl ak, krokar på insidan av fl aket       

Lastfl ak, krokar på utsidan av fl aket    *   –  – 

Skärmbreddare, breda    §      

Skärmbreddare, smala    *   –  – 

Spoiler fram    §      

Stänkskydd bak       
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UTRUSTNING

SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA Legend Hero Invincible

Stänkskydd fram       

Stel bakaxel med bladfjädrar       

Stop & Start System    §      

Styrvinkeldisplay       

Underkörningsskydd       

Underkörningsskydd, skyddshölje       

Värmesystem, PTC och Viscous power heater       

§ Ej tillgänglig på S-Cab. * Endast tillgänglig på S-Cab.

TILLVAL Legend Hero Invincible

Heavy Duty  –    *   – 

Teknikpaket  –    §   – 

Teknikpaket med Sidosteg  –    ◊   – 

* Endast tillgänglig på X-Cab 2,4. § Endast tillgänglig på X-Cab 2,4 AT & 2,8. ◊ Endast tillgänglig på D-Cab 2,4 AT & 2,8.

    = Standard      = Tillval   –  = Ej tillgänglig
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BYGGD FÖR STORDÅD. DESIGNAD FÖR KOMFORT.

WWW.TOYOTA.SE

Bilarna som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detaljer 
i specifi kationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färg på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för ev tryckfel. Ingen 
del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i februari 2021. Kontakta gärna din 
auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. 

02/21/HIL/SE/Specsbroschure

HILUX




