
YENİ HILUX



HILUX İLE TÜM
YOLLAR 
KONFORLU



DÜNYANIN EN ÇOK SATAN PICK-UP’INI KEŞFEDİN. 
YENİLMEZ TOYOTA HILUX

YARIM YÜZYILI AŞKIN SÜREDİR HILUX, İNATLA HER TÜRLÜ ARAZİ
KOŞULU VE ENGEL İLE BAŞA ÇIKARAK EN ZORLU GÖREVLERİN 
ÜSTESİNDEN GELDİ. ADIYLA DA DOĞASIYLA DA YENİLMEZ BİR 
ARAÇ. HILUX, 1968 YILINDAN BERİ DÜNYANIN EN DAYANIKLI İKONU. 

Görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından farklılık gösterebilir. 3



AT 715/2007 yönetmeliğinin

güncel 2018/1832 AO seviyesine göre 

YENİ HILUX 
HAYATIN TÜM 
YÖNLERİ İÇİN 



Yolculuğunuz her nereye olursa olsun, Hilux sizi hedefinize ulaştırır. 2.4 litre 
motor, 4x2 ve 4x4 çekiş seçenekleriyle ve 3.5 ton çekme kapasitesi* ile en zorlu 
yollarda bile yanınızda! Bunların üzerine daha konforlu bir süspansiyon, Romörk 
Savrulma Kontrol Sistemi (TSC) ve Değişken Akış Kontrollü (VFC) Hidrolik Direksiyon 
da eklenince, Hilux’ın üstün gücünü ve sürüş konforunu siz de takdir edeceksiniz.
* 3,5 ton 4x4 versiyonlarda, frenli çekme kapasitesidir.

DİZEL

2.4 LITRE D-4D
Dizel 6 İleri Düz
Maksimum güç: 150 PS
Birleşik yakıt tüketimi: 
6,6–6,8 lt/100km
CO₂ Salımı: 173–179 g/km
Sunulan versiyonlar: 
4x2 Adventure, 4x4 Adventure 

DİZEL

2.4 LITRE D-4D
Dizel 6 İleri Otomatik
Maksimum güç: 150 PS
Birleşik yakıt tüketimi: 
7,1–7,4 lt/100km
CO₂ Salımı: 187–195 g/km
Sunulan versiyonlar: 
4x2 Adventure A/T, 4x4 Hi- 
Cruiser A/T, 4x4 Invincible A/T

MOTOR & SÜRÜŞ

Bunu biliyor muydunuz?
Bir İngiliz şovu olan Top Gear’da 
1988 model bir Toyota Hilux’ı “yok 
etmeye” çalıştılar. Aracı denize 
sürmelerine, gülle ile ezmelerine, 
üzerine bir karavan atıp ateşe 
vermelerine rağmen araç dayandı. 
Başına gelen her şeyden sonra kısa 
bir tamir ile gidebilecek haldeydi.

Görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından farklılık gösterebilir. 5



Yeni Hilux, cesur görünümü ile sürüden ayrılıyor. Keskin hatları ile gücünü etrafına 
yayarken , dayanıklı ön ve arka tamponları ile çamurluk üstü korumaları aracı olası 
hasarlardan korur. Görünümünü daha da büyüleyici hale getiren yeni göz alıcı LED 
far tasarımı ve güçlü jant seçeneklerine bir göz atın. Hilux deneyimini en üst seviyede 
yaşamak isteyenler için, eşsiz, çarpıcı, koyu gri ve siyah detaylara sahip tasarımı ile 
Hilux Invincible geliyor. Yenilmez Hilux Invincible, Hilux tarzının doruk noktası!

Bunu biliyor muydunuz? Geleceğe 
Dönüş film serisinde, Michael J Fox’un 
canlandırdığı Marty McFly karakterinin 
en büyük hayalinin, 1985 model bir 
4x4 SR5 Xtracab Hilux araç sahibi 
olmak olduğunu biliyor muydunuz? 
Ancak Marty, hayallerinin Hilux’ını 
süremeden zamanda yolculuk yapıyor 
ve kendini 1955 yılında buluyor.

BÜYÜK İŞLER İÇİN
ÜRETİLDİ. 
ZEVK İÇİN
TASARLANDI. 

Görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından 

farklılık gösterebilir.
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HER TÜRLÜ KOŞULDA 
MÜKEMMEL TASARIM

TASARIM
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GÜÇLÜ, DAYANIKLI,
GÜVENİLİR 
YENİLMEZ



Hilux, en zorlu cevre şartları icin tasarlandı. Bu yüzden aracınızın efsanevi kalitesine 
ve dayanıklılığına her zaman, her yerde güvenebilirsiniz! 700mm sudan geçiş 
yüksekliği ve olağanüstü tekerlek dikey hareket kabiliyeti ile en zor arazilerde 
bile güvenle sürüş yapabilirsiniz. Yarım yüzyılın getirdiği özel parça tasarımları ve 
zorlu test uygulamaları, Yeni Hilux’ı olağanüstü bir araç haline getirdi. Tasarımı ve 
mühendisliği ile başka hiç bir pick-up’a benzemiyor!

Bunu biliyor muydunuz? İskoçya’nın 
Killin Dağ Kurtarma Ekibi’nin, 
kurtarma ekiplerini ve malzemelerini 
dağın en zorlu ve erişilmez 
bölgelerine taşımak için 4x4 Hilux 
pick-up’ları kullandığını biliyor 
muydunuz? Mesele güvenlik olunca, 
Hilux’un üstün özellikleri yaşam 
kurtaran detaylara dönüşüyor.

TUTKULARINIZIN
ÖTESİNE GEÇİN 
YENİLMEZ HILUX

Görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından farklılık gösterebilir. 9



Yeni Hilux ile kendinizi güvende hissetmek için pek çok sebebiniz var. Yokuşta Kalkış 
Destek Kontrol Sistemi (HAC), Aktif Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (A-TRC ve Auto 
LSD) ve arka diferansiyel kilidi ile aracınız her şartta rahatça hareket ediyor. Aracın 
yüksek taşıma ve çekiş kapasitesi sayesinde, hiçbir şey arkanızda kalmıyor. Yani 
yokuşları çıkarken de, inerken de, (size Hilux’ın Eğim İniş Destek Kontrol Sistemi’nden 
bahsetmiş miydik?) Yeni Hilux ile güvende olduğunuzdan emin olabilirsiniz*. 
* Donanımlar versiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

3,5 TONLUK* 
ÇEKME 
KAPASİTESİ İLE 
HİÇBİR ŞEYİ 
ARKANIZDA 
BIRAKMAYIN

Bunu biliyor muydunuz? Geçtiğimiz 
yıllarda, Kuzey İngiltere’de yaşanan soğuk 
hava dalgası sırasında bir Hilux, büyük bir 
süpermarkete yiyecek yetiştiren bir tırı, 
buzlu yollardan kurtardı.

* 3,5 ton 4x4 versiyonlarda, frenli çekme kapasitesidir.

Görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından 

farklılık gösterebilir.
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TELEFERİK YOK MU?
SORUN DEĞİL
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SENİN ALANIN
SENİN DÜNYAN



Dışı sert, içi rahat Yeni Hilux’ın iç tasarım özellikleri, aracın rafine tarz anlayışını 
yeni bir seviyeye çıkarıyor. Dayanıklı malzemeler ve göz alıcı detaylar, aracın içinin 
hissettirdiği kadar iyi gözükmesini sağlıyor. Harman CLARi-Fi teknoloji destekli JBL® 
premium ses sistemi, hangi müzik tarzını severseniz sevin, mükemmel ses kalitesi 
sağlıyor. Hilux Invincible versiyonunda elektrikli ayarlanabilir ön sürücü koltuğu, 
deri koltuk döşemesi ve kapı içlerinde mavi ambiyans aydınlatma en zorlu yollarda 
bile üstün konfor sağlıyor. Dayanıklı olduğu kadar rahat olan yeni Hilux, her işinizi 
rahatça halletmeniz için size iyi bakıyor.
Özellikler versiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

HANGİ TÜR MÜZİK 
DİNLERSENİZ 
DİNLEYİN
9 HOPARLÖRLÜ 
JBL PREMIUM
SES SİSTEMİ’NİN 
MÜZİĞİNİZİ SİZE 
GETİRMESİNE 
İZİN VERİN

İÇ TASARIM

Görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından farklılık gösterebilir. 13



HAYATINIZI 
KOLAYLAŞTIRIN
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Güçlü olmak aynı zamanda zeki olunmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle 
Yeni Hilux size hayatınızı kolaylaştıracak bir dizi yenilikçi teknoloji sunuyor! 
8" dokunmatik ekrana sahip Toyota Touch® 2 multimedya sistemi sizi dünyaya 
bağlayacak. Ayrıca Apple CarPlay™ ve Android Auto™* ile akıllı telefon 
entegrasyonu da mümkün. 4.2" renkli gösterge ekranından ön ve arka park 
sensörlerine kadar en son teknolojiler sizinle buluşuyor. Geri viteste kötü sürprizleri 
önlemek için bir geri-görüş kamerası bile var. Yeni Hilux Invincible modeli ile ısıtmalı 
direksiyon simidi ve ısıtmalı ön koltuklar ise en çetin hava koşullarında bile sorunsuz 
bir sürüş vadediyor.
* Android işletim sistemine sahip telefonlar için, Android Auto™ uygulamasının yüklü olması gerekmektedir.

SİZİN İÇİN
TASARLANMIŞ
TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ

Bunu biliyor muydunuz? Rusya’nın 
en kuzey noktasına düzenlenen 
zorlu bir keşif gezisi boyunca, 
kutup şartlarında gece yapılan 
1000 kilometrelik zor bir güzergah 
iki adet Toyota Hilux yardımıyla 
başarıyla tamamlandı.

Görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından farklılık gösterebilir. 15



TOYOTA SAFETY SENSE
AKILLI GÜVENLİK SİSTEMİ

Toyota Safety Sense Akıllı 
Güvenlik Sistemi, daha güvenli 

ve rahat bir sürüş için aktif 
güvenlik önlemleri içerir. 

Sistemin kalbinde, sürücüye 
yardım eden gelişmiş, aktif bir 

teknoloji yatar.

Şerit Takip Sistemi (fren etkili 
yönlendirme ile) araç sinyal 

vermeden şeridinden çıkmaya 
başlarsa görüntülü ve sesli 

olarak sürücüyü uyarır. Sistem 
aracın şeridinden çıkabileceğine 

karar verdiğinde, aracı şeritte 
tutmak için kısa süreliğine 
fren uygulayarak gereken 

desteği sağlar.

Römork Savrulma Kontrol 
Sistemi (TSC) rüzgar ve 
engebeli yollar gibi nedenlerle 
meydana gelen sarsıntıları 
önlemeye çalışır. Sapmayı ve hızı 
algılayan sensörler sayesinde 
TSC sarsıntıları azaltmak için 
yavaşlama kontrolünü devreye alır.

Yaya ve Bisikletli Algılama 
Özellikli Ön Çarpışma Önleyici 
Sistem (PCS), aracın önündeki 
diğer araçları, yayaları ve 
bisikletlileri algılamak için 
kamera ve milimetre dalga radarı 
kullanır. Bisikletlileri gündüz, 
yayaları ise gece ve gündüz 
algılama özelliği vardır. Olası bir 
çarpışma algılandığında, belli 
şartlarda sürücü sesli ve görsel 
olarak uyarılır; şartlara göre frene 
basıldığında fren kuvvetini artırır. 
Sürücü fren yapmak için geç 
kalırsa, çarpışmayı önlemek ya da 
çarpışmanın şiddetini azaltmak 
için şartlara göre sistem otomatik 
olarak fren yapar. 

Adaptif Hız Sabitleme Sistemi 
aracı sürücünün belirlediği 

maksimum hızda tutar.
Gerektiğinde fren yaparak veya 
hızlanarak öndeki araç ile takip 

mesafesini korumaya çalışır. 
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Güvenliğiniz önceliğimiz olduğu için, Yeni Hilux gelişmiş Toyota Safety Sense Akıllı 
Güvenlik Sistemi ile donatıldı. Kamera ve radar teknolojisi kullanan Toyota Safety 
Sense Akıllı Güvenlik Sistemi; Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma 
Önleyici Sistem; Adaptif Hız Sabitleme Sistemi; Fren Etkili Yönlendirme İle Şerit Takip 
Sistemi ve Römork Savrulma Kontrol Sistemi gibi sistemleri bir araya getirir. 7 adet 
hava yastığı ve son derece dayanıklı çeliğin yaygın olarak kullanıldığı güçlü gövdesi 
ile, Yeni Hilux sizi her macerada güvende tutacak.

BEKLENMEYENİ 
TAHMİN 
EDEMEZSİNİZ 
ANCAK HAZIRLIKLI 
OLABİLİRSİNİZ

GÜVENLİK

Bunu biliyor muydunuz? 
Avustralyalı bir yel değirmeni 
tamircisi 1983 model Hilux’ı ile 
yarım milyon kilometreden fazla yol 
almıştır. Bu tamircinin sorumluluk 
alanı; Queensland eyaletinde 
yer alan, içinde 7-8 bin adet yel 
değirmeni barındıran 100.000 
kilometrekarelik bir bölgeydi.

Görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından farklılık gösterebilir. 17



040 Kar Beyazı

218 Zarif Siyah§

070 İnci Beyazı*

3U5 Egzotik Kırmızı§

RENKLER



RENKLER

1D6 Gümüş Metalik Gri§

1G3 Metalik Gri§

Görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından farklılık gösterebilir. * Sedefli Metalik. § Metalik.

6X1 Güz Bronzu§

8X8 Safir Mavi§
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JANTLAR VE
DÖŞEMELER

1. 18" siyah alüminyum alaşımlı jantlar
Invincible versiyonunda standart olarak 
sunulmaktadır.
2. 18" alüminyum alaşımlı jantlar
Adventure ve Hi-Cruiser versiyonlarında 
standart olarak sunulmaktadır.

1. 

2. 



JANTLAR VE DÖŞEMELER

1. Siyah kumaş koltuk döşemesi
Adventure ve Hi-Cruiser versiyonlarında 
standart olarak sunulmaktadır.
2. Çift ton siyah deri koltuklar
Invincible versiyonunda standart olarak 
sunulmaktadır. Görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından farklılık gösterebilir.

1. 

2. 
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Dakar Rallisi dünyadaki en zorlu şartlarda gerçekleşen bir dayanıklılık yarışı.Aynı 
zamanda daha iyi araçlar üretmek için bir test alanı. Toyota da bu nedenle 40 yılı 
aşkın süredir kalite,dayanıklılık ve güvenilirliği sınırlarına kadar zorlayan bu yarışın 
içinde. Spor tarihindeki en büyük Formula 1 pilotlarından biri olan, iki kez Dünya 
Formula1 Şampiyonu Fernando Alonso 2020 Dakar Ralli Ekibine katıldı ve yarışı 
tamamladı. Nasser Al-Attiyah 2019 Dakar Rallisini kazandı ve efsanevi Hilux’ın 
inanılmaz gücü ve temposunu bütün dünyaya bir kez daha kanıtladı. 

DAKAR DAHA İYİ
ARAÇLAR 
ÜRETMEK İÇİN
HARİKA BİR TEST

Daha fazla bilgi için: https://www.toyota.com.tr/world-of-toyota/toyotagazooracing/tgrdakar.json

Görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından farklılık gösterebilir.



EN ZORLU YARIŞA 
NEDEN GİRİLİR?

DAKAR RALLİSİ
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QR kodu taratarak 
daha fazla içeriğe 
erişebilirsiniz.

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. 
Bu broşürdeki tüm görseller ve donanımlar Türkiye versiyonlarından farklılık 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

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi D100 Kuzey Yan Yol Caddesi No:5 
Yakacık 34876 Kartal İstanbul

Toyota İletişim Merkezi (0212) 354 03 54 • toyota.com.tr

Eylül 2020

YENİLMEZ

WWW.TOYOTA.COM.TR

HILUX


