
LAND CRUISER 
PRADO

TEKNİK VE DONANIM
ÖZELLİKLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER
LC PRADO 2.8L D-4D 6 A/T

ÖLÇÜLER

Boy x En x Yükseklik (mm) 4840 x 1885 x 1880

Dingil mesafesi (mm) 2790 

Lastikler 265/55R19

KAPASİTE

Yolcu kapasitesi (sürücü dahil) 7 

Bagaj kapasitesi (VDA, 5 koltuk: Bagaj örtüsüne kadar) (lt) 640 

Azami yüklü ağırlık (kg) 2990 

Yürür Ağırlık (Sürücü Dahil) (kg) 2215-2505

Çekme kapasitesi (Frenli / Frensiz) (kg) 3000 / 750

Yakıt deposu (lt) 87 

MOTOR ve PERFORMANS

Motor hacmi (cc) 2755 

Silindir adedi 4 silindir, Sıralı

Supap mekanizması DOHC, 16 Subap

Yakıt sistemi Common-rail direkt püskürtme

Yakıt türü Dizel

Maksimum güç (PS/dd) 204 / 3000 - 3400

Maksimum tork (Nm/dd) 500 / 1600 - 2800

Maksimum hız (km/sa) 175

Hızlanma  (0-100 km/sa) (sn) 9,9

Yakıt tüketimi 
(lt/100 km)*

Şehir içi 9,7

Şehir dışı 7,4    

Birleşik 8,3

CO₂ Salımı (g/km)* Birleşik 218

Emisyon sınıfı Euro 6 AP

Dışarıya verilen 
ses seviyesi**

Durur vaziyette, dB(a) 74

Hareket halinde, dB(a) 71,4

SÜSPANSİYON

Ön Bağımsız çift salıncaklı, helezon yaylı

Arka 4 bağlantılı, havalı süspansiyon

FRENLER

Ön / Arka Hava kanalcıklı disk

ŞANZIMAN

Vites kutusu 6 ileri otomatik

Aktarma mekanizması Sürekli 4 çeker

 ARAZİ KABİLİYETİ

Yerden yükseklik (mm) 215 

Yaklaşma açısı (º) 31 

Uzaklaşma açısı (º) 25 

Karın açısı (º) 22 

Maksimum sudan geçme yüksekliği (mm) 700 

Yanal eğim açısı (º) 42 

Tırmanma açısı (º) 42 

**AB 540/2014 Yönetmeliği’ne göre birleşik değerler.
* (AT) 715/2007 Yönetmeliği’ne göre birleşik değerler.



GÜVENLİK 2.8L D-4D 6 A/T

Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları l

Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları l

Ön, arka ve 3. sıra yolcular için perde hava yastıkları l

Sürücü diz hava yastığı l

Aktif gergili, kuvvet kontrollü ön emniyet kemerleri l

Emniyet kemeri uyarı sistemi l

EBD ile desteklenmiş yüzey algılayıcılı ABS fren sistemi  (Multi-Terrain ABS) l

Fren Destek Sistemi (BA) l

Araç Denge Kontrol (VSC) l

Arazi Kullanımı Destek Sistemi (Crawl Control) l

Çoklu Arazi Seçimi (Multi-Terrain Select) l

Kinetik Dinamik Süspansiyon Sistemi (KDSS) l

Adaptif Değişken Süspansiyon Sistemi (AVS) l

Aktif Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (A-TRC) l

Yokuşta Kalkış Destek Kontrol Sistemi (HAC) l

Eğim İniş Destek Kontrol Sistemi (DAC) l

Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) l

Merkezi diferansiyel kilitli TORSEN® sınırlı kaymalı diferansiyel l

Elektrikli arka diferansiyel kilidi l

Acil Fren Uyarı Sistemi (EBS) l

Kör nokta uyarı sistemi (BSM) l

Lastik Basınç Uyarı Sistemi l

Römork Savrulma Kontrol Sistemi (TSC) l

Aktif ön koltuk başlıkları l

Çocuk koltuğu sabitleme mekanizmesı (ISOFIX) l

Toyota Safety Sense

  Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem l

  Şerit Takip Sistemi (LDA) l

  Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) l

  Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) l  

DONANIMLARDONANIMLAR 



DONANIMLAR 

* Siyah deri koltuk döşemesi ile sunulmaktadır.

 DIŞ DONANIM 2.8L D-4D 6 A/T

19'' alüminyum alaşımlı jantlar l

Sunroof l

LED ön farlar l

LED arka farlar l

LED gündüz farları l

Follow me home (Refakatçi) aydınlatma l

Otomatik yanan farlar l

Yağmur sensörü l

Karartılmış arka ve arka yan camlar l

Isıtmalı, elektrikli katlanabilen yan aynalar l

Geri vitesle otomatik ayarlanan yan aynalar l

Ön farlar otomatik yükseklik ayarı l

Far yıkama sistemi l

Tavan rayları l

Ön ve arka park sensörleri l

Ön ve arka sis farları l

Arka tavan spoyleri l

Aydınlatmalı alüminyum yan basamaklar l

Tam boy yedek lastik l

Sportif Tasarım Seçeneği*

  19’' Siyah alüminyum alaşımlı Jantlar m

  Siyah Ön Izgara m

  Siyah çerçeveli ön Sis Farları m

  Siyah boyalı Yan Aynalar m

  Saydam Arka Stop Lambaları m

  Siyah boyalı Land Cruiser Prado Logosu m  



DONANIMLARDONANIMLAR 

İÇ DONANIM 2.8L D-4D 6 A/T

Otomatik klima (çift bölgeli) l

Arka yolcular için otomatik klima l

Yol bilgisayarı l

Optitron gösterge paneli l

Gösterge panelinde 4,2" renkli TFT ekran l

Değişken akış kontrollü (VFC) hidrolik direksiyon l

Ahşap detaylı deri direksiyon simidi* l

Ahşap detaylı ön panel** l

Deri direksiyon simidi*** l

Krom kapı içi kolları l

Deri kapı içi döşeme l

Isıtmalı, elektrikli yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi l

Otomatik hız sabitleme sistemi (Cruise Control) l

Deri koltuk döşemesi l

Isıtma ve soğutmalı sürücü ve ön yolcu koltukları l

Elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu ayarı l

Sürücü koltuğu elektrikli bel desteği l

Hafızalı sürücü koltuğu ve direksiyon simidi ayarı l

Isıtmalı ikinci sıra (sağ ve sol) koltuklar l

60:40 katlanabilir ikinci sıra koltuklar l

50:50 elektrikli katlanabilir üçüncü sıra koltuklar l  



Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’nin, önceden belirtmeden satışa sürülen araçlarda model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar 
değişikliği yapma hakkı saklıdır. Sipariş ya da sipariş edilen malı tanımlamak için kullanılan işaret ve rakamlardan herhangi bir hak iddia 
edilemez. Şekiller ve resimler seri üretim kapsamı dışında, standart olmayan ilave aksesuar ve donanımlar içerebilir ve/veya seçilen modele 
göre farklılıklar gösterebilir. İsteğe bağlı aksesuarlar ekstra ücrete tabidir. Baskı tekniğinden dolayı renk farklılıkları olabilir. Genel bilgi içeren bu 
doküman taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir. Bu dokümandaki araçların güncel özellikleri hakkında en yakın bayimize başvurabilirsiniz.

Temmuz 2021

l = Standart
m = Opsiyonel   
 *      Bej ve siyah deri koltuk seçeneği ile birlikte sunulmaktadır.  
**      Bej deri koltuk seçeneği ile birlikte sunulmaktadır.  
***     Kahverengi deri koltuk seçeneği ile sunulmaktadır.  
**** Android işletim sistemine sahip telefonlar için, Android Auto uygulamasının yüklü olması gerekmektedir.

İÇ DONANIM 2.8L D-4D 6 A/T

Bagaj örtüsü l

Elektrikli ve sıkışma korumalı ön ve arka camlar (tümü tek dokunuş) l

Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası l

Toyota Touch® 2 with Go Plus (9' ekranlı) Multimedya Sistemi l

Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay ve Android Auto)**** l

EMV Navigasyon sistemi l

JBL Premium ses sistemi, 14 hoparlör l

Bluetooth®  (Eller serbest konuşma ve müzik dinleme) l

Direksiyon simidi üzerinden kamera seçimi l

Direksiyondan kumandalı müzik sistemi ve telefon bağlantısı l

Geri görüş kamerası (Dinamik kılavuz çizgili) l

Panoramik görüntülü çoklu arazi monitörü - 4 kamera (Multi-Terrain Monitor) l

Araç altı arazi monitörü l

Sürüş Modu Seçimi (Drive Mode Select) l

Arka koltuk eğlence sistemi (9" ekranlı) l

Alarm l

Motor kilitleme sistemi (immobilizer) l

Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi (Hırsızlığa Karşı Sinyal Kesme Özelliği ile) l

Soğutmalı, kayar kapaklı konsol kutusu ve kol dayama l

Kilitli torpido gözü l

Önde ve arkada 12V güç çıkışı l

Bagaj bölümünde 220V güç çıkışı l  

DONANIMLAR 

Görseller ve donanımlar farklılık gösterebilir.


