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Land Cruiser 150 Produktinformation

Legend Active (Tygklädsel) Invincible
  BusinessPlus (Skinnklädsel)



4780 mm

MILJÖDEKLARATION
TILLVERKNING
Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION 
Redovisat i l/100 km.

2,8 Turbo D-4D, DPF 
5-dörrar 

Man (Aut)

Blandad körning 7,4 (7,4)

Landsvägskörning 6,6 (6,3)

Stadskörning     8,9 (9,2)

KOLDIOXID, CO2 
Redovisat i g/km.

Blandad körning 194 (194)

Landsvägskörning 173 (166)

Stadskörning     232 (242)

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.

2,8 Turbo D-4D, DPF 
5-dörrar 

Man (Aut)

Kolmonoxid, CO 134,6 (71,0)

Kväveoxider, NOx   49,3 (41,2)

Kolväten, HC+Kväveoxider, NOx 63,5 (47,6)

Partiklar 1,13 (0,61)

Miljöklass Euro 6

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.

ÖVRIGT: 

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

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF.

Syresensor: Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå ideal arbets- 
temperatur 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 reglerna för skrotning av uttjänta bilar 
erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den 
tjänat ut. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer besök  
www.toyota.se.

TERRÄNG-EGENSKAPER

Stigningsvinkel 42° Sidolutningsvinkel 42°Rampvinkel mellan hjulparen 22° 
Frigångsvinkel fram 32° 
Frigångsvinkel bak 26°

Körning i vatten: 
upp till ett djup på 700 mm
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 UTRUSTNING - Land Cruiser 150

EXTERIÖRT
Legend Active BusinessPlus Invincible

Backkamera • • • •
Centrallås fjärrstyrt • • • •
Dimljus fram  • • •
Dörrhandtag, i karossens färg • • • •
Fälgar 17" lättmetall • •   
Fälgar 18" lättmetall   • •
Grill med krom- och silverdetaljer  • • •
Grill med kromdetaljer •    
Larm, inbrotts och glaskrossensorer • • • •
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry • • • •
Parkeringssensorer 4 stycken fram, 4 stycken bak  • • •
Rutor sidor bak, mörktonade  • • •
Sidobackspeglar, eljusterbara, elinfällbara och eluppvärmda, i karossens färg med 
integrerade blinkers • • • •

Sidofotsteg, aluminumfärgade och belysta  • • •
Sidofotsteg, svarta •    
Strålkastare halogen •    
Strålkastare LED  • • •
Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion  
(30 sek fördröjning innan ljuset släcks) • • •

Strålkastarnivå automatisk justering  • • •
Strålkastarnivå manuellt justerbar inifrån •    
Strålkastarrengörare av högtryckstyp • • • •
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg • • • •
Takreling  • • •
Varselljus •    
Varselljus LED  • • •
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion  • • •
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion •    

INTERIÖRT
5 säten • • • •
Backspegel, automatiskt avbländande  • • •
Dörrhandtag, kromade  • • •
Eluttag 12V, 2 stycken  • • •
Eluttag 12V, 3 stycken •    
Eluttag 220V, 1 stycken  • • •
Farthållare • • •  
Farthållare, aktiv •
Framsäten eljusterbara och eluppvärmda • • • •
Fönsterhissar fram och bak elmanövrerade • • • •
Förarsäte med eljusterbart svankstöd • • • •
Handskfack med lås • • • •
Högtalare 14 stycken, JBL ljudsystem    •
Högtalare 9 stycken • • •  
Indikator för ekonomikörning (gäller automat) • • • •
Instrumentpanel med trädekor  • • •
Instrumentpanel svart •    
Insynskydd över bagageutrymmet • • • •
Klädsel skinn. Valbara färger: svart eller  sandbeige   • •
Klädsel tyg. Valbara färger: svart  eller  sandbeige • •   

Konsolbox mellan framsätena med kylfunktion •

Lastskenor  • • •
Luftkonditionering automatisk med individuella inställningar vänster/höger fram • • • •
Minnesfunktion i säten fram, rattinställning och sidobackspeglar    •
Mugghållare 2 fram, 2 andra sätesraden • • • •
Multimediasystem, Toyota Touch 2, med 7" pekskärm och multimediaintegration. 
Radio/cd. USB-uttag och AUX-ingång. Bluetooth handsfree och streaming. Styrning 
av extern musikspelare via pekskärmen. Färddator och fordonsinställningar

• • • •

Navigationssystem Toyota Touch 2 & Go med Europakarta    •
Nyckelfritt tändningssystem med startknapp, Smart Start • • • •
Parkeringsbroms läderklädd • • • •
Ratt manuellt justerbar i höjd- och längdled •    
Ratt eljusterbar i höjd- och längdled  • • •
Ratt eluppvärmd • • •
Ratt läderklädd med audio- och telefonkontroller • • • •
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och halvljus)  • • •
Solskydd förar- och passagerarplats med spegel • • • •
Takkonsol med belysning, solglasögonhållare och konversationsspegel • • • •
Växelspak/växelväljare läderklädd • • • •

  

  

 



  

SÄKERHETSDEKLARATION - Gäller samtliga utrustningsnivåer

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, Vehicle Stability Control (VSC), med antispinnsystem,  

Active Traction Control (A-TRC).
•  Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande fordon.
•  Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning, EBD och   

bromsassistanssystem, BA.
•  Varningssystem för lågt däcktryck.

Passiv säkerhet
•  Framstolar med inbyggtsystem (WIL) för att motverka pisksnärtskador  

(whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
•  Bältespåminnare för framsätena (varningslampa och ljudsignal).
•  Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
•  Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
•  Energiabsorberande material i dörrarna.
•  Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram och andra sätesraden.

•  Krockkuddar:
 -  Krockkuddar fram, förare och passagerare.  

(Passagerar krockkudden fram urkopplingsbar)
 -  Sidokrockkuddar fram.
 -  Sidokrockgardiner fram och samtliga sätesrader bak.
 -  Knäkrockkudde, förare.
•  Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
•  Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
•  Trepunktsbälten på samtliga platser.  

Övrig säkerhet
•  Barnsäkra lås bak.
•  Högt monterat bromsljus.
•  Isofix barnstolsfästen bak.
•  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.

 UTRUSTNING OCH TILLVAL - Land Cruiser 150 

SÄKERHET
Legend Active BusinessPlus Invincible

Hill-start Assist  Control (HAC) Hjälpsystem vid start i motlut. • (Aut) • •

Down-hill Assist Control (DAC) Hjälpsystem vid utförskörning. • (Aut) • • 

Adaptiv Variable Suspension System (AVS). Systemet anpassar kontinuerligt dämpningskraften hos  
varje stötdämpare till underlaget. Välj det mest lämpade körläget:Comfort, Normal eller Sport.    •

Aktivt krockskyddssystem Pre-Crash Safety System med aktiv farthållare.    •

Crawl Control, systemet sköter gas och broms vid svårframkomliga förhållanden så att föraren kan  
koncentrera sig på styrningen.    •

Döda vinkeln-varnare (BSM). Använder radarvågor för att upptäcka och informera föraren om fordon  
som finns i döda vinkeln (områden som inte kan ses med hjälp av de yttre backspeglarna)    •

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

Multi-terrain Monitor. Runt-om-kamera. 4 stycken kameror placerade fram, vänster och höger sido- 
backspegel och bak för att ge föraren optimal sikt runt bilen.    •

Multi-terrain Select (MTS). Fyra valbara körlägen för aktuellt svårkomligt underlag.    •

Rear Cross Traffic Alert (RCTA). När föraren backar ut ur en parkeringsplats, använder RCTA-funktionen 
radarvågor för att upptäcka fordon bakom bilen som inte syns i de yttre backspeglarna. När ett fordon 
närmar sig varnar RCTA föraren med en summerton och blinkande indikatorer i de yttre backspeglarna.

   •

Trailer Sway Control (TSC). Vid körning med släpvagn, känner TSC-systemet av om släpvagnen kommer 
i gungning p g a vind, ojämna vägar eller kraftiga rattutslag. När systemet registrerar gungningen sker en 
hastighetsminskning så att fenomenet upphävs.

• • • •

TILLVAL
Legend Active BusinessPlus Invincible

7 säten
- Manuell fällning av tredje sätesraden (Ej insynsskydd och lastskenor)
- Mugghållare 2 fram, 2 andra sätesraden, 2 tredje sätesraden
- Luftkonditionering automatisk med individuella inställningar vänster/höger sida fram samt bak
- Andra sätesradens ytterplatser eluppvärmda

7 säten
- Elektrisk fällning av tredje sätesraden (Ej insynsskydd och lastskenor)
- Mugghållare 2 fram, 2 andra sätesraden, 2 tredje sätesraden
- Luftkonditionering automatisk med individuella inställningar vänster/höger sida fram samt bak
- Andra sätesradens ytterplatser eluppvärmda

Off-Road & Visibility Pack
- Crawl Control
- Multi-terrain Select (MTS)
- Differentialspärr bak, elektrisk
- Döda vinkeln-varnare (BSM) med Rear Cross Traffic Alert (RTCA). 
- Multi-terrain Monitor, runt-om-kamera

•

Off Road Safety & Visibility Pack
- Crawl Control
- Multi-terrain Select (MTS)
- Differentialspärr bak, elektrisk
- Döda vinkeln-varnare (BSM) med Rear Cross Traffic Alert (RTCA) 
- Multi-terrain Monitor, runt-om-kamera 
- Aktivt krockskyddssystem Pre-Crash Safety System med aktiv farthållare

•

Colour leather Pack,  tvåfärgad Bordeaux/svart och dekor i silver finish

• = Standard,  = Tillval



TEKNISKA DATA

YTTERMÅTT/VIKT

2,8 Turbo D-4D, DPF 
5-dörrar 

Man (Aut)

Längd, mm 4780

Bredd, mm 1885

Höjd, mm 1845 Legend, 1880 Invincible, 1890 Active/BusinessPlus

Axelavstånd, mm 2790

Spårvidd fram, mm 1585

Spårvidd bak, mm 1585

Markfrigång, mm  215

Tjänstevikt, min-max kg ◊ 2275-2445 (2285-2500)

Totalvikt, kg 2990

Dragvikt, kg 3000

LASTKAPACITET

Max taklast, kg   87

Max last, kg ◊ 545-715 (490-705)

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

205 bakom 3:e sätesraden  
880 bakom 2:a sätesraden 

1955 bakom 1:a sätersraden

Bagageutrymme max bredd, mm 1380, 5-sätes
1355, 7-sätes

Bagageutrymme höjd, mm 1040, räknat upp till taket

KAPACITET OFF-ROAD

Frigångsvinkel fram 32°

Frigångsvinkel bak 26°, 25° vid AVS fjädringssystem

Rampvinkel mellan hjulparen 22°

Stigningsvinkel 42°

Sidolutningsvinkel 42°

Körning i vatten Upp till ett djup av 700 mm

MOTOR 

Typ 4 cyl. rak med vätskekyld turbodiesel. Dubbla överliggande kamaxlar och 16 ventiler

Bränslesystem Direktinsprutning med Common Rail

Cylindervolym, cm3 2755

Max vridmoment 420 Nm vid 1400-2600 v/min (450 Nm vid 1600-2400 v/min)

Max effekt 130 kW/177 hk vid 3400 v/min

KRAFTÖVERFÖRING

Typ Konstant fyrhjulsdrift med elektronisk låsning av mellandifferentialen, TORSEN LSD,  för optimal kraftfördelning.  
Elektronisk växling mellan hög- och lågväxel

Växellåda 6-växlad manuell (6-stegad automat med ECT, Electronic Control Transmission. Sekventiell växlingsmöjlighet)

Differential bak Differentialspärr, elektrisk  - Standard på Invinible, tillval på BusinessPlus

CHASSI

Fram Dubbla triangellänkar och krängninghämmare

Bak Fyra längsgående momentstag och krängningshämmare

Fjädring
KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System, rörligt dynamiskt fjädringssystem fram och bak – Gäller BusinessPlus/Invincible

AVS, Adaptive Variable Suspension system, aktivt fjädringssystem fram och bak med valbar dämpningskraft ”Comfort”,  
”Normal” och ”Sport” –  Gäller Invinicible

STYRNING

Kuggstångsstyrning Hydraulisk servostyrning med VFC, Variable Flow Control

Vänddiameter, m 11,6 på hjul

HJUL OCH DÄCK

Fälgar 17"x7,5J, 18"x7,5J

Däck 265/65R17, 265/60R18

Reservhjul Full storlek

BROMSAR

Framhjul Ventilerade skivor

Bakhjul Ventilerade skivor

PRESTANDA

Toppfart km/tim 175

Acc. 0-100 km/tim 12,1 sek (12,7 sek)

BRÄNSLETANK

Volym 87 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* 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

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



LACKFÄRGER

INTERIÖRER

*Ej metalliclack.    ◊ Pearllack.

  1.  Pinnacle, 18"  
 Lättmetallfälg.

  2.  Helt bagagerumsgaller 
 Skapar ett säkert avskilt utrymme  
för  t ex hunden.

  3.  Bagagehanteringssystem 
Kläms fast i skenorna på golvet.

    

         4.  Underredsskydd bak 

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 februari 2017.

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

Invincible, 7 säten, med ColourPack

Legend Active (Tygklädsel) Invincible
  BusinessPlus (Skinnklädsel)

Toyota Sweden AB är 
 ISO 14001 certifierat

CE
RT

IFI
ER

AT MILJÖLEDNINGSSYSTEM

ISO 14001

 040 Super White* 070 White Pearl ◊ 1F7 Silver Metallic 1G3 Grey Metallic 1H2 Dark Steel Mica

 202 Black* 4X4 Vintage Brown Pearl ◊   218 Attitude Black Mica/Eclipse 4T3 Bronze Mica Metallic                3R3 Red Mica Metallic


