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ULTIMATE 
UTSTRÅLAR KRAFT 
I ALLA MILJÖER

Vissa bilar gör ett starkt intryck. Men få andas så 
mycket “rå” kraft som nya Toyota Hilux Ultimate. Med 
nya intensiva Orange Metallic*, en ny elegant främre 
stötfångare och integrerad 3D-grill liknar Hilux Ultimate 
ingen annan pickup. Den bakre stötfångaren har fått ett 
nytt utseende med ett steg för att du lättare ska komma 
åt fl aket. Sexekrade, tvåtonade, polerade 18-tums 
lättmetallfälgar höjer designen på Toyota Hilux Ultimate 
ytterligare. Det här är en pickup som menar allvar.

Ny bakre stötfångardesign 
Toyota Hilux Ultimate är 
formgiven med funktion i 
fokus. Ett inlägg skyddar 
stötfångaren så att du enkelt 
kan kliva upp utan att oroa 
dig för skrapskador.

DESIGN

* Se vilka fl er lackfärger det fi nns att välja på för Hilux Ultimate på www.toyota.se 3



ROBUST TILLFÖRLITLIGHET 
BYGGD FÖR ATT PRESTERA

Vridmoment
Med ett ökat vridmoment och 

en maximal släpvagnsvikt på 
3,2 ton drar Hilux Ultimate 
utan ansträngning mycket 

tunga släp.

REDO FÖR VARJE UTMANING

Diesel

2,4 D-4D AdBlue™ S&S auto 6

Eff ekt  150 hk  
Bränsleförbrukning* 7,2 l/100 km 

CO-värde* 189 g/km 

* Blandad körning. 

Även i extrem terräng kan du vara säker på att Hilux 
Ultimate tar sig fram nästan överallt. Tack vare den senaste 
fyrhjulsdriftstekniken – med Hill-start Assist Control 
och Downhill Assist Control – kan du köra säkert och 
kontrollerat där du behöver. 2,4 Turbo D-4D AdBlue™ 
dieseln med Stopp & Start (S&S) teknik ger dig god 
prestanda, förbättrad bränsleeff ektivitet och låg ljudnivå. 
En uppdaterad ram, kaross och hjulupphängning betyder 
att styrkan och driftsäkerheten som gjorde Hilux så 
berömd når nya höjder. En bil du kan lita på i alla lägen. 
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Hill-start Assist Control (HAC) 
HAC behåller bromsverkan i upp 

till fem sekunder efter att du 
släppt upp bromspedalen, vilket 
betyder att du kan starta mjukt 
även i branta backar – utan att 

bilen rullar bakåt. 

Downhill Assist Control (DAC)
Med DAC kör du säkrare i branta 

utförslut. Systemet tillför 
bromskraft till varje hjul och 

håller bilen stabil i krypfart så att 
du kan fokusera på att styra och 

undvika hinder.

PRESTANDA
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Toyota Touch® 2 
Ett multimediasystem med en 
hel värld av information och 
underhållning på en elegant 
7-tumsskärm.
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KONTROLLCENTER

Smart lås- och tändningssystem 
Lås enkelt upp bilen genom 
att trycka på en knapp på 
dörrhandtaget. Starta motorn 
med start/stopp-knappen. Det 
enda du behöver tänka på är att 
bära med dig den intelligenta 
bilnyckeln.

Informationsskärm 
Med den nya 
informationsskärmen i 
färg kommer du lätt åt den 
viktigaste färdinformationen.

BEKVÄM INSIDA
KOMPROMISSLÖS
KOMFORT 
Vart du än är på väg kan du färdas med stil i nya 
Hilux Ultimate. Den nya påkostade inredningen 
består av svart perforerat läder, svart innertak 
och genomgående pianosvarta inlägg. TFT-
instrumentpanelen välkomnar dig med en ny 
elegant animation, samtidigt som du med Toyota 
Touch® 2 snabbt och enkelt får tillgång till musik 
och multimediafunktioner på en 7-tums pekskärm. 
Varenda detalj i Hilux Ultimate är utformad för 
vardagens krävande behov. I en pickup som är så 
välutrustad spelar det ingen roll i vilka miljöer 
du kör i – du åker bekvämt och får det ändå att 
se enkelt ut.

INTERIÖR
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REDO FÖR VARJE UTMANING
HILUX IN I MINSTA DETALJ
Hilux Ultimate är pickupen som är lika smart som 
den är stark – med stabiliseringssystem (VSC) och 
Toyota Safety Sense, som består av tre separata 
aktiva säkerhetssystem: Krockskyddsystem 
med fotgängardetektion, Körfi lsvarnare och 
Vägskyltsigenkänning. Tillsammans gör de varje 
färd säkrare. Och tack vare den nydesignade 
karosskonstruktionen i höghållfasthetstål är Hilux 
Ultimate precis lika robust som den ser ut. För 
att skydda alla i bilen har den 7 krockkuddar och 
förstärkta och större balkar och stag i underredet 
för att absorbera ännu mer av krockenergin. 

Toyota Safety Sense
Toyota Safety Sense består av avancerade aktiva 

säkerhetssystem för en säkrare och mer avkopplande
 färd. Tre tekniker står i centrum: Krockskyddsystemet 

Pre-Collision System med fotgängardetektion, 
Körfi lsvarnaren Lane Departure Alert och 

Vägskyltsigenkänningen Road Sign Assist.

I SÄKRA HÄNDER
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HILUX ULTIMATE RUSTAD OCH REDO
HILUX KAN MED RÄTTA VARA STOLT ÖVER SIN LEGENDARISKA SLITSTYRKA. 
ÄNDA SEDAN LANSERINGEN 1968 HAR DEN IKONISKA PICKUPEN LÄMNAT 
AVTRYCK VAR DEN ÄN VISAT SIG. INTE SÅ KONSTIGT ATT DEN ÄR VÄRLDENS 
MEST SÅLDA PICKUP.

Svart perforerat läder Sexekrade, tvåtonade, polerade 
18-tums lättmetallfälgar

Unik nyckeldesign

SÄKERHET OCH UTRUSTNING
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SPECIFIKATIONER

KRAFTÖVERFÖRING 2,4 D-4D AdBlue™ 150 hk 
Stopp & Start, auto 6

Typ av kraftöverföring 6-stegad automat

Diff erential bak Diff erentialspärr

PRESTANDA 2,4 D-4D AdBlue™ 150 hk 
Stopp & Start, auto 6

Toppfart (km/t) 170

Acceleration 0–100 km/t (sek) 12,8

HJULUPPHÄNGNING 2,4 D-4D AdBlue™ 150 hk 
Stopp & Start, auto 6

Hjulupphängning fram Dubbla triangellänkar

Hjulupphängning bak Stel bakaxel med bladfjädrar

BROMSAR 2,4 D-4D AdBlue™ 150 hk 
Stopp & Start, auto 6

Bromsar fram Ventilerade skivor

Bromsar bak Trummor

DÄCK OCH FÄLGAR 2,4 D-4D AdBlue™ 150 hk 
Stopp & Start, auto 6

Fälgstorlek 18"x7,5J

Däckstorlek 265/60R18

Typ av fälg Lättmetall

STYRNING 2,4 D-4D AdBlue™ 150 hk 
Stopp & Start, auto 6

Vändradie, på hjul (m) 6,4

MILJÖPRESTANDA 2,4 D-4D AdBlue™ 150 hk 
Stopp & Start, auto 6

Bränslekvalitet Diesel

Miljöklass Euro 6.1

Blandad körning (l/100 km) 7,2

Landsvägskörning (l/100 km) 6,5

Stadskörning (l/100 km) 8,5

Koldioxid CO blandad körning (g/km) 189

Koldioxid CO landsvägskörning (g/km) 170

Koldioxid CO stadskörning (g/km) 222

Bränsletank volym (l) 80

Kväveoxider NOx (mg/km) 77,7

Partikelföroreningar, PM (mg/km) 1,31

MOTOR 2,4 D-4D AdBlue™ 150 hk 
Stopp & Start, auto 6

Motortyp 4-cyl. rak turbodiesel D-4D

Ventilsystem Dubbla överliggande kamaxlar, 
16 ventiler

Bränslesystem Direktinsprutning med 
common rail

Cylindervolym (cm³) 2393

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

Max vridmoment (Nm vid varv/min) 400/1600–2000

Maxeff ekt (hk) 150

 Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning 
och koldioxidutsläpp (CO) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. 
Jämför koldioxidvärdena för blandad körning mot energideklarationen i texten på sidan 14. 
Värdena i tabellen är aktuella när broschyren skapas och kan komma att ändras. Se www.toyota.se
för dagsaktuella värden.
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LASTKAPACITET 2,4 D-4D AdBlue™ 150 hk 
Stopp & Start, auto 6

Antal platser 5

Längd, fl ak (mm) 1525

Bredd, fl ak (mm) 1540

Höjd, fl ak (mm) 480

MÅTT OCH VIKTER 2,4 D-4D AdBlue™ 150 hk 
Stopp & Start, auto 6

Totalvikt (kg) 3210

Tjänstevikt (kg) – värdet är preliminärt* 2150–2245

Maxlast (kg) 965–1060

Maxlast bakläm (kg) 300

Dragvikt bromsat släp (kg) 3200

Dragvikt obromsat släp (kg) 750

Längd (mm) 5330

Bredd (mm) 1855

Höjd (mm) 1815

Axelavstånd (mm) 3085

Spårvidd fram (mm) 1540

Spårvidd bak (mm) 1550

OFF-ROAD 2,4 D-4D AdBlue™ 150 hk 
Stopp & Start, auto 6

Markfrigång (mm) 293

Frigångsvinkel fram (°) 31

Frigångsvinkel bak (°) 21

Stigningsvinkel (°) 42,1

Rampvinkel mellan hjulparen (°) 23

SÄKERHET 2,4 D-4D AdBlue™ 150 hk 
Stopp & Start, auto 6

Antal krockkuddar totalt 7

Euro NCAP *****2016

Säkerhetssystem Toyota Safety Sense – Aktivt 
krockskyddssystem med 
fotgängardetektion PCS 
(Pre-Collision System): 
Kollisionsvarningssystem FCW 
(Forward Collision Warning), 
Bromsassistans PBA (Pre-
crash Brake Assist), Autobroms 
AEB (Autonomous Emergency 
Braking). Antisladdsystem 
VSC (Vehicle Stability Control). 
Antispinnsystem A-TRC (Active 
Traction Control). Låsningsfria 
bromsar (ABS) med elektronisk 
bromskraftsfördelning (EBD) och 
bromsassistanssystem (BA).

FÄLGAR OCH RESERVHJUL Ultimate

Fälgar 18 tum, lättmetall, grå/maskinbearbetade (6-ekrade)  l 

Däck, Highway Terrain  l 

Reservhjul i full storlek på lättmetallfälg  l 

l = Standard ¡ = Tillval − = Ej tillgänglig
 *  Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan 

är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.

SPECIFIKATIONER
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UTRUSTNING

EXTERIÖR DESIGN Ultimate

Antenn takmonterad  l 

Bakläm med kromat handtag  l 

B-stolpe svart  l 

Dörrhandtag, yttre, kromade  l 

Grill, övre, svart med kromad ram  l 

Grill, övre, svart huvdekor  l 

Mörktonad bakruta  l 

Sidobackspeglar kromade  l 

Sidorutor med kromlist  l 

Stötfångare utbyggd  l 

Stötfångare bak kromad med text “Hilux”  l 

Stötfångare fram i karossens färg, “Ultimate”  l 

EXTERIÖR KOMFORT Ultimate

Centrallås fjärrstyrt  l 

Nyckelfritt lås- och tändningssystem, 
Smart Entry/Start  l 

Sidobackspeglar elektriskt infällbara  l 

Sidobackspeglar eljusterbara  l 

Sidobackspeglar eluppvärmda  l 

Skymningsrelä  l 

Strålkastare med “Follow-me-home”-
funktion  l 

INTERIÖR DESIGN Ultimate

Armstöd fram vadderat  l 

Dörrhandtag, inre, kromade  l 

Handbroms i urethane  l 

Handbromsknapp kromad  l 

Hastighetsmätare, analog, med silverfärgad 
dekor  l 

Instrumentpanel med silver- och 
kromfärgade inlägg  l 

Instrumentpanel svart  l 

Instrumentpanel, övre, svart  l 

Instrumentpanel, undre, svart  l 

Luftintag, på sidorna fram, med 
silverfärgade inlägg  l 

Multimediadisplay med pianosvart dekor  l 

Multimediadisplay med silverfärgad dekor  l 

Ratt med ljusgrå dekorsöm  l 

Ratt med silverfärgade inlägg  l 

Ratt, fyrekrad, läderklädd  l 

Växelspaksknopp läderklädd  l 

Växelspaksknopp med kromat inlägg  l 

INTERIÖR KOMFORT Ultimate

Analog hastighetsmätare  l 

Backkameradisplay med statiska hjälplinjer  l 

Backspegel, inre, manuellt avbländbar  l 

Bakruta fast  l 

Baksätets sittdynor uppfällbara, 
60/40-delning  l 

Barnsäkra lås bak  l 

INTERIÖR KOMFORT Ultimate

Ekonomikörningsindikator  l 

Eluttag 12V fram, 2 stycken  l 

Eluttag 220V i mittarmstödet mellan 
framsätena  l 

Fönsterglas bak UV-absorberande  l 

Fönsterglas förare och passagerare fram 
UV-absorberande  l 

Fönsterhissar bak elmanövrerade  l 

Fönsterhissar förarsida med automatisk 
upp-och-ner-funktion  l 

Fönsterhissar fram elmanövrerade  l 

Framsäten eluppvärmda  l 

Friskluftfi lter  l 

Instegsbelysning  l 

Körlägen valbara, ECO och Power  l 

Läslampa förare och passagerare fram  l 

Luftkonditionering, automatisk (AAC)  l 

Multiinformationsdisplay med 4,2 tums 
skärm  l 

Multiinformationsdisplay, färg (TFT)  l 

Ratt manuellt justerbar i höjdled  l 

Ratt manuellt justerbar i längdled  l 

Ratt med styrningskontroll för audio  l 

Ratt med styrningskontroll för 
multimediasystemet  l 

Ratt med styrningskontroll för telefon  l 

Solskydd förarsida med spegel  l 

Solskydd passagerarsida fram med spegel  l 

Startknapp, Smart Start  l 

Vindruta tonad i överkant  l 
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UTRUSTNING

FÖRVARING Ultimate

Flaskhållare bak (0,5 liter)  l 

Flaskhållare fram (0,5 liter)  l 

Förvaringsfack för solglasögon  l 

Förvaringsfi ckor i bakdörrarna  l 

Förvaringsfi ckor i framdörrarna  l 

Förvaringsfi ckor i framstolarnas ryggstöd  l 

Handskfack låsbart  l 

Handskfack, övre, med kylfunktion  l 

Mittkonsol med förvaringsfack  l 

Mugghållare bak  l 

Mugghållare fram  l 

MULTIMEDIA Ultimate

AUX-ingång  l 

Bluetooth® handsfree och streaming  l 

Högtalare, 6 stycken  l 

Multimediaskärm 7 tum  l 

Radio med DAB  l 

Toyota Touch® 2 multimediasystem  l 

USB-uttag  l 

SÄKERHET Ultimate

Aktivt krockskyddssystem med 
fotgängardetektion (PCS)  l 

Antisladdsystem (VSC)  l 

Antispinnsystem, Active Traction Control 
(A-TRC)  l 

Backkamera  l 

Bältespåminnare för baksätet  l 

Bältespåminnare för framsätena  l 

Bromsassistanssystem (BA)  l 

Bromsljus högt monterat  l 

Bromsljus som blinkar vid kraftig 
inbromsning för att varna bakomvarande 
fordon  l 

Dimljus fram  l 

Farthållare  l 

Framstolar med inbyggt system (WIL) för att 
motverka pisksnärtskador (whiplashskador) 
vid påkörning bakifrån  l 

Hjälpsystem vid start i motlut (HAC)  l 

Hjälpsystem vid utförskörning (DAC)  l 

Immobiliser  l 

Isofi x barnstolsfästen bak  l 

Justerbar övre fästpunkt för 
säkerhetsbältena fram  l 

Körfi lsvarning (LDA)  l 

Krockkuddar, 7 stycken  l 

SÄKERHET Ultimate

Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk 
bromskraftsfördelning (EBD)  l 

Nackskydd bak på samtliga platser (3 st), 
justerbara  l 

Passagerarkrockkudden fram automatiskt 
urkopplingsbar  l 

Säkerhetsbälten fram med bältessträckare 
och kraftbegränsare  l 

Sidobackspeglar med integrerade blinkers  l 

Strålkastare LED (halvljus)  l 

Strålkastare med automatisk nivåjustering  l 

Trailer Sway Control (TSC). Vid körning med 
släpvagn upphäver systemet gungning  l 

Vägskyltsigenkänning (RSA)  l 

Varselljus LED  l 

SKYDD OCH PRESTANDA Ultimate

Diff erentialspärr bak  l 

Elektrisk värmare för snabbare uppvärmning 
av kupén  l 

Hjulhus utbyggda  l 

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

Stänkskydd bak  l 

Stänkskydd fram  l 

Underkörningsskydd  l 

l = Standard ¡ = Tillval − = Ej tillgänglig
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SÄKERHET
TOYOTA SAFETY SENSE
Toyota Safety Sense består av fl era aktiva 
säkerhetssystem där Pre-Collision System 
(PCS), Aktivt Krockskyddssystem är standard 
för de fl esta av Toyotas bilmodeller. Läs mer 
om Toyota Safety Sense och vad som ingår i 
varje bilmodell på www.toyota.se
Tillgängligheten till en specifi k 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.

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV
Modellen är konstruerad efter Toyotas 
interna, mycket stränga säkerhetsnorm 
GOA (Global Outstanding Assessment), 
vilket innebär att varje ny modell ska 
överträff a alla nuvarande säkerhetskrav.

NCAP KROCKTEST
Euro NCAP är ett femstjärnigt 
säkerhetsbetygssystem för att enklare 
hjälpa konsumenter att kunna jämföra 
fordon till att identifi era det säkraste 
valet av bil. Säkerhetsbetygen bestäms 
genom ett antal fordonstester som 
utformas och utförs av Euro NCAP. 
Olika bilmodeller testas varje år och 
det är Euro NCAP som gör urvalet vilka 
modeller som testas.

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

Utsläpp av koldioxid för “Medelbilen” i Sverige för 
2017 var 122 g/km (källa: Transportstyrelsen). 
Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och 
underlättar för dig att göra ett energieff ektivt val. 
Jämför koldioxidvärdena i specifi kationstabellen 
under rubriken Miljöprestanda mot energi-
deklarationen ovan.

ÅTERVINNING
I enlighet med reglerna för skrotning av 
uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare 
att kostnadsfritt lämna sina uttjänta 
bilar för återvinning. För information 
om auktoriserade mottagningsstationer 
vänligen gå in på www.toyota.se eller 
direkt på www.bilretur.se

TOYOTA 
BILFÖRSÄKRING
Toyota Bilförsäkring är en försäkring speciellt 
framtagen för dig som Toyotaägare, där det 
mesta ingår. Skulle olyckan vara framme är 
lösningen bara ett telefonsamtal bort. Läs 
mer på www.toyota.se
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TOYOTA EUROCARE
Om du mot förmodan skulle få problem med 
bilen vill vi att du ska få så lite besvär som 
möjligt. Med varje Toyota följer därför en 
3-årig vägassistansgaranti, Toyota Eurocare, 
med på köpet. Toyota Eurocare gäller i över 
40 länder i Europa dygnet runt, året om 
och utan milbegränsning. Toyota Eurocare 
hjälper dig till exempel med bärgning till 
Toyotaverkstad, fri hyrbil i upp till tre dagar, 
vidareresa, hotellövernattning, ersättning för 
hämtning, information och rådgivning m.m. 
Toyota Eurocare ger dig ett svåröverträff at 
skydd som löser de fl esta problem som kan 
uppstå. Efter 3 år erbjuder vi dig att förlänga 
Toyota Eurocare tills bilen blir 8 år. 

VID DRIFTSTOPP ELLER OLYCKA
Ring till Toyota Eurocares larmcentral, 
inom Sverige 0771-23 50 00, från utlandet 
+46 771 23 50 00.
Larmcentralen för Toyota Eurocare är 
SOS International i Sverige.

TOYOTA FINANCIAL 
SERVICES
Toyota Financial Services är Toyotas eget 
fi nansbolag. Vi erbjuder fl era fi nansierings-
alternativ för nya och begagnade bilar både 
för privat- och företagskunder. Vi arbetar 
uteslutande för att hitta bästa möjliga 
lösning så att du ska bli riktigt nöjd med 
ditt bilköp. När du fi nansierar din bil hos 
oss, räcker vanligtvis bilen som säkerhet 
och dessutom behöver du inte utnyttja 
låneutrymme hos din bank.

* Gäller för material och tillverkningsfel.

Kontakta din Toyota-återförsäljare för mer detaljerad 
information kring garantivillkor och serviceintervaller 
kring respektive bilmodell.

GARANTIER
Nybilsgaranti* 3 år eller 10.000 mil, 

vilket som först 
inträff ar. Ingen 
milbegränsning 
första året.

Garanti mot 
genomrostning av 
karossen* 

6 år utan 
milbegränsning

Garanti mot ytrost och 
lackskador*

3 år utan 
milbegränsning

Serviceintervall 1 år eller 1.500 mil 
vilket som först inträff ar
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Läs mer om Hilux Ultimate på www.toyota.se

Bilar som visas i denna broschyr kan vara extrautrustade. Det kan också förekomma utföranden som inte erbjuds i Sverige. Toyota Sweden förbehåller sig rätten att ändra detaljer i specifi 
kationer och utrustning utan särskilt meddelande. Då detta är en trycksak garanteras ej att färgprover på lack och inredning är exakt återgivna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 
Ingen del av denna trycksak får reproduceras i någon form utan tillstånd från Toyota Sweden AB. Uppgifterna i trycksaken var aktuella vid webjustering i september2018. Kontakta gärna 
din lokala auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. 

1803:1/HIL/SE/Ultimate/5 000

EN HELT VANLIG DAG FÖR HILUX.




