
Toyota Camry. Сәттілікке құштар.



Жаңа Toyota Camry.
СӘТТІЛІККЕ ҚҰШТАР.

ҚОЗҒАЛЫС 
РАХАТЫ

ДИЗАЙН ЖАЙЛЫЛЫҚ
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Дизайн

Мақсатқа жету жолдарын жоспарлау, салмақты шешім 
қабылдау, лайықты марапатқа ие болу.

Жаңа Toyota Camry әрдайым зор ілтипатқа ие болады. Орталық маңдайшасы хромдалған айқын радиатор торы, жарық диодты 
күндізгі жүріс шамдары мен ксенонды фаралы кербез басты оптика жаңа Camry таңдаулы дизайны мен сыртқы бейнесінің 

озықтығын айқындай түседі. 
Стильді 17-дюймді құймалы дөңгелек дискілер, жарық диодты тоқтау сигналдары бар жаңа артқы оптика бизнес – класс 

көшбасшысының жаңа бейнесін толықтырады. 

ТАБЫСҚА ЖЕТУ ҮШІН СІЗ ӘРДАЙЫМ БАРЫҢЫЗДЫ 100% САЛАСЫЗ. БІЗДІҢ ДИЗАЙНЕРЛЕРІМІЗ ДЕ 
ОСЫ ҚАҒИДАНЫ ҰСТАНАДЫ.
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Қозғалыс

Кез-келген жағдайды өз 
бақылауыңызда ұстаңыз. 

Жоғары технологиялы бензинді қозғалтқыштардың кең 
топтамасы - 3,5-литрлі V6, көлемдері 2,0 және 2,5 л қатарлы 

төрт цилиндрлі моторлар – автокөлікке ғажайып динамика 
ұсынады.  Ең озық V6 3,5 л (249 а.к.) қозғалтқышы газ педаліне 

әрбір жанасқан сайын лезде үдеуге кепілдік береді. Оңтайлы 
2,5 л (181 а.к.) қозғалтқыш – темперамент пен қолайлылықтың 
тап ортасы. Жаңа 6-сатылы автоматты БАҚ-пен жабдықталған 

сөзсіз жаңа  2,0 л (150 а.к.) қозғалтқыш динамика мен отын 
шығыны бойынша бизнес – класстың барлық талаптарына сай 
келеді. Заманауи 6-сатылы автоматты БАҚ жедел әрі білінбес 
ауыстырылулармен ерешеленеді. Рульдің нақты басқарылуы 
және тамаша бапталған аспа кез келген жағдайда жайлылық, 

байсалдылық және бақылауды кепілдендіреді. 

ЖАҢА TOYOTA CAMRY БАСҚАРУ –   
ЫМЫРАСЫЗ ҒАНИБЕТ. 

76



Ж
ҮРГІЗУШ

ІН
ІҢ

, АЛДЫ
ҢҒЫ

 Ж
ӘНЕ АРТҚЫ ЖОЛАУШЫЛАРДЫҢ

КЛИ
М

АТ-БАҚЫ
ЛАУДЫ

 Ж
ЕКЕ БАСҚАРУЫ.

Интерьер

Шүбәсіз бизнес классқа  
қош келдіңіз.

СІЗДІҢ УАҚЫТЫҢЫЗ ӨТЕ ҚҰНДЫ. СОНДЫҚТАН БІЗ ЖАҢА TOYOTA 
CAMRY САЛОНЫНДА ӨТКІЗГЕН ӘРБІР МИНУТТЫҢ МАКСИМАЛДЫ 

ЖАЙЛЫ ЖӘНЕ ТЫНЫШТЫҚҚА ТОЛЫ БОЛУЫНА ТАЛПЫНЫС 
ЖАСАДЫҚ.

Жаңа Toyota Camry интерьері – бұл ішкі көлемнің, сапа мен жоғары технологиялардың 
ғажайып үйлесімі. Бизнес-класс көшбасшы мәртебесі көп нәрсеге жүктейді. 

Сондықтан да, жаңа Toyota Camry салонында олқылықтарға орын жоқ. Жүргізуші 
орындығының үлгілі эргономикасы және жылытуы бар, арқаларының еңкейту 
бұрышы электрлі реттелетін өз классындағы ең кең артқы қатар орындықтары, 

жоғары сапалы өңдеу материалдары, электр жетекті артқы әйнектің күнге қарсы 
пердесі және механикалық реттелетін бүйірлік күнге қарсы перделер жүргізушіні  

де, жолаушыларды да шынайы жайлылықпен қамтамасыз етеді. Ал жылытылмалы 
алдыңғы әйнек  - кез келген ауа райында жолдың тамаша көрінуіне кепілдік береді. 

Жабдықтамалардың бар болуы жинақтамаларға байланысты.
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Жоғары сапалы 10 динамика, 8-каналды 
JBL GreenEdge қуатты күшейткіші, 
5.1 форматтағы көлемді дыбыстау 
JBL фирмасының премиум – классты 
аудиожүйесі жаңа Toyota Camry 
салонын концерттік залға айналдырады. 
Интерьер ерекшеліктерін ескере 
отырып таңдалған акустикалық 
компоненттер кез келген жанрдағы 
музыканы, классикалық әуеннен 
бастап рок музыкаға дейін тамаша 
жаңғыртады. Жай ғана Play басыңыз 
және рахаттаныңыз! 

5.1 ФОРМАТТА ӘУЕННЕН 
ШЫНАЙЫ ЛӘЗЗАТ АЛУҒА 
АРНАЛҒАН 10 ДИНАМИКА

Технология

Мультимедиалық технологиялар.
БАРЛЫҒЫ СІЗДІҢ БАҚЫЛАУЫҢЫЗДА. СҮЙІКТІ ӘУЕНІҢІЗДЕН ЛӘЗЗАТ 

АЛЫҢЫЗ, МАҢЫЗДЫ ҚОҢЫРАУЛАРДЫ ҚАБЫЛДАҢЫЗ, ТАНЫС 
ЕМЕС ҚАЛАДА ЕРКІН БАҒЫТ АЛЫҢЫЗ - ИНТУИТИВТІ ТҮСІНІКТІ 
TOYOTA TOUCH 2 МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ АРҚАСЫНДА 

БҰНЫҢ БАРЛЫҒЫ БҰРЫН СОҢДЫ БОЛМАҒАНДАЙ ЖЕҢІЛ. 

Ақпараттық дисплей 
Он немесе жүз шақты 
әуендердің ішінен 
сүйіктісін табу? Еш 
қиындықсыз! iPod қосқан 
кезде Toyota Touch 2 
мультимедиалық жүйесі 
осы мезетте ойналып 
тұрған альбом мұқабасын 
экранға шығарады.

Навигация 
Заманауи 3D-графика 
және 20 тілдегі 
интерфейсті навигациялық 
жүйе (картамен 
жабдықталмайды) 
жылдамдық режимінің 
шектеулері жөнінде 
жүргізушіге мәлімет 
береді, видеотіркеу 
камераларына 
жақындағанда ескертеді, 
автоматты ауқымдау 
және таңдалған жолдағы 
қозғалыс қиындықтары 
туралы хабарлау 
функциясын қолдайды. 
Сіз қай жерге барсаңыз 
да, навигациялы Toyota 
Touch® 2 ең оңтайлы 
бағдарды таңдауға 
көмектеседі.

Әрдайым байланыста  
Bluetooth® 3.0 
технологиясын қолдаудың 
арқасында Toyota Touch 2  
жолдан назарыңызды 
алмастан қоңырау шалуға 
немесе қабылдауға 
мүмкіндік береді. Мәтінді 
хабарламалар бірден 
экранда көрсетіледі.

Динамикалық 
белгілеулері бар артқы 
көрініс камерасы 
БАҚ селекторын R 
қалпына ауыстырған 
мезетте өздігінен 
қосылады. Қосымша 
жайлылыққа 
тұрақтандыру кезінде 
артқы жүріспен 
жүруді жеңілдететін 
толық түрлі-түсті 
экрандағы динамикалық 
белгілеулердің арқасында 
қол жеткізіледі.

Жабдықтамалардың бар болуы жинақтамаларға байланысты.
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Қозғалтқыштар

Сіздің қалауыңыз бойынша 
жылдамдықты арттыру.

ҚУАТТЫ ӘРІ ЖОҒАРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ 
ҚОЗҒАЛТҚЫШТАР ЖАҢА TOYOTA CAMRY 

ҮЗДІК ДИНАМИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫН, ОТЫН 
ШЫҒЫНЫНЫҢ ЖОҒАРЫ ТИІМДІЛІГІН 

ЖӘНЕ БӨЛІНГЕН ГАЗДАРДАҒЫ ЗИЯНДЫ 
ЗАТТАРДЫҢ ТӨМЕН ДЕҢГЕЙІН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТЕДІ.
2,0 л бензинді Dual VVT-iW D-4S пен, 6 A/T
Отын шығыны*

л/100 км

CO2*

г/км

Қуат

а.к.
7.2 168 150

2,5 л бензинді Dual VVT-i, 6 A/T
Отын шығыны*

л/100 км

CO2*

г/км

Қуат

а.к.
7.8 183 181

*Аралас цикл

3,5 л V6 бензинді Dual VVT-i, 6 A/T
Отын шығыны*

л/100 км

CO2*

г/км

Қуат

а.к.
9.3 215 249
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АЛҒАН 9 ҚАУІПСІЗДІК ЖАСТЫҚТАРЫ

Қауіпсіздік

Сенімді болыңыз: сіз 
қауіпсіздіктесіз.

CAMRY РУЛІНЕ ОТЫРҒАН САЙЫН СЕНІМДІ 
БОЛУЫҢЫЗҒА БОЛАДЫ -  TOYOTA 

ИНЖЕНЕРЛЕРІ СІЗДІҢ САПАРЫҢЫЗДЫҢ 
МАКСИМАЛДЫ ҚАУІПСІЗ БОЛУЫ 

ҮШІН ҚОЛДАН КЕЛГЕННІҢ БАРЛЫҒЫН 
ЖАСАДЫ. 

Максималды қорғанысқа арналған 9 
қауіпсіздік жастықтары 
Жаңа Toyota Camry 9 қауіпсіздік жастығымен 
жабдықталған. Ол жүргізуші мен алдыңғы 
жолаушыға арналған қауіпсіздік жастықтары, 
алдыңғы және артқы қатар жолаушыларына 
арналған бүйірлік қауіпсіздік 
жастықтары, алдыңғы және артқы қатар 
орындықтарының қауіпсіздік перделері, 
сонымен қатар жүргізушіге арналған тізелік 
қауіпсіздік жастығы.

Соқыр аумақтарды бақылау жүйесі (Blind 
Spot Monitor - BSM) 
BSM көрші жолақтардағы бағыттас 
көліктердің соқыр аумақта болуы жайлы 
жүргізушіні дыбыстық сигналдар және 
артқы көрініс айнасында орналасқан 
шамның жануы арқылы хабардар етеді.Жүйе 
жылдамдық 40 км/сағ жеткенде автоматты 
түрде қосылады.

Тұрақтан артқы жүріспен шыққан кезде көмек 
көрсету жүйесі (Rear Cross Traffic Alert - RCTA) 
RCTA артқы жүріс кезінде соқыр аумақтарды 
бақылау жүйесінің датчик радарларын 
пайдалану арқылы жүргізушіні көлденең 
бағытта келе жатқан автокөлік жайлы 
хабардар етеді. Кедергіні аңғарған сәтте 
жүйе BSM жүйесінің бүйір айнадағы 
сигнализаторын қосып, дыбыстық сигналдар 
береді.

Жабдықтамалардың бар болуы жинақтамаларға байланысты.
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Ерекшеліктер

Camry ерекшеліктері

Одан да артық сыйымдылық
60:40 шамасында бөлінген  артқы қатар орындықтарының жиналмалы 
арқалықтары көлемді жүкті тасымалдау кезінде қажет болуы мүмкін. 

Барлығы сыяды. 
Сыйымды жаңа Toyota Camry 
жүк бөлімі класстағы ең 
үлкендердің бірі. Көлемі 506 
литр құрайтын жүк бөлімі 
Сізге қызмет көрсетуге әр 
қашан әзір.

Артқы жолаушының жайлылығы
Жаңа Toyota Camry артқы орындықтары шынайы премиалды жайлылықты 
қамтамасыз етеді. Электр жетекті жиналатын, жылытуы бар артқы орындықтар, 
климат бақылаудың жеке баптаулары және музыкалық жүйені басқару блогы 
Сіздің құзырыңызда.

Сіздің жеке аумағыңыз
Электр жетекті күнге қарсы артқы әйнек пердесі артқы 
жолаушылармен де, жүргізушімен де басқарылады. 
Сонымен қатар, артқы есіктердің әйнектері де 
перделермен жабдықталған. Жабдықтамалардың бар болуы жинақтамаларға байланысты.
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Жинақтамалар

Жинақтама  
ерекшеліктері
Негізгі ерекшеліктер

 — жарық диодты күндізгі жүріс шамдары
 — 2-аймақты климат-бақылау
 — маталы салон
 — 6 қауіпсіздік жастықтары
 — жарық датчигі
 — құралдар панелінің Optitron жа-
рықтандыруы

 — қозғалтқышты қосудың Push Start 
жүйесі

 — 3 - спицалы көпфункционалды уре-
танды руль

 — электр жетегі мен жылытуы бар  
электрлі жиналмалы бүйір айналар

 — құралдар панеліндегі 4.2” түрлі - түсті 
мультиақпараттық дисплей

 — алдыңғы орындықтардың жылытуы
 — карбон ендірмелерімен әрленген 
салон

 — алдыңғы әйнек тазартқыштар аймағы-
ның жылытуы

 — ABS+EBD+BA

«Классик» жинақтамасына қосымша
 — көпфункционалды 3 - спицалы 
былғары руль

 — круиз-бақылау
 — Toyota Touch 2 - 6,1” толық-түсті 
көпфункционалды сенсорлы 
дисплей

 — Bluetooth
 — белгілеу сызықтары бар артқы 
көрініс камерасы

 — жаңбыр датчигі
 — электрхромды артқы көрініс айнасы
 — ағаш ендірмелермен әрленген салон

КЛАССИК

КЛАССИК ПЛЮС
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Жинақтамалар

«Классик Плюс» жинақтамасына 
қосымша

 — фара жуғыштар
 — сымсыз қуаттандыру құрылғысы
 — круиз-бақылауынсыз

«Элеганс» жинақтамасына қосымша
 — 17’’ құймалы дискілер, шиналар 
215/55R17

 — алдыңғы ксенонды фаралар
 — фаралардың жарық түсіру бұрышының 
автоматты реттегіші

 — автокөлiкке кірудің Smart Entry жүйесі

 — есіктердің сыртқы хромдалған 
тұтқалары

 — артқы орындықтардың жылытуы
 — алыс жарықты жақынға автоматты түрде 
ауыстыру жүйесі Auto High Beam

«Комфорт» жинақтамасына қосымша
 — былғары салон
 — электр жетегі бар алдыңғы орындықтар
 — круиз-бақылау
 — Nano-e ауа ионизаторы

КОМФОРТ

ПРЕСТИЖ

ЭЛЕГАНС
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Жинақтамалар

«Престиж» жинақтамасына қосымша
 — Toyota Touch 2 & Go -7” түрлі-түсті 
көпфункционалды сенсорлы дисплей

 — JBL премиум аудио жүйесі, 10 динамик
 — қатты дискті навигациялық жүйе (картамен 
жабдықталмайды)

 — динамикалық белгілеуі бар артқы көрініс 
камерасы

 — 3-аймақты климат-бақылау
 — артқы жолаушылар үшін аудиобақылау
 — 40:20:40 шамасында жиналатын артқы 
орындықтардың электр реттегіші

 — алдыңғы әйнек бетінің электр жылытуы 

«Престиж Navi» жинақтамасына қосымша

ПРЕСТИЖ NAVI

ЛЮКС NAVI
 — +3 қауіпсіздік жастықтары (2 артқы 
бүйірлік, жүргізушінің 1 тізелік)

 — жүргізуші орындығының, руль 
дөңгелегінің және бүйір айналардың 
есте сақтау жады

 — соқыр аумақтарды бақылау жүйесі Blind 
Spot Monitor

 — көлденең бағытта артынан келе жатқан 
нысана жайлы хабарлау жүйесі Rear 
Cross Trafic Alert

 — электр реттегіші бар артқы әйнектің 
күнге қарсы пердешесі

 — механикалық реттелетін артқы бүйірлік 
айналардың күнге қарсы перделері

 — екі түтін шығаратын түтік
 — еңкейту және шығару бойынша руль 
электр реттегіші

 — бейімделетін AFS жарықтандыру жүйесі 
бар ксенонды фаралар
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Аксессуарлар

ӨЗ АВТОКӨЛІГІҢІЗДІҢ СТИЛІН ЖӘНЕ МӘРТЕБЕСІН ОДАН ДА АРТЫҚ АЙҚЫНДАЙ ТҮСКІҢІЗ 
КЕЛЕДІ МЕ? TOYOTA ТҮПНҰСҚАЛЫ АКСЕССУАРЛАРЫНЫҢ ТОПТАМАСЫ ЖАҢА TOYOTA 
CAMRY ҮШІН АРНАЙЫ ДАЙЫНДАЛҒАН ЖӘНЕ МІНСІЗ ТАЛҒАМ МЕН ОРЫНДАЛУ САПАСЫМЕН 
ЕРЕКШЕЛЕНЕДІ. 

Аксессуарлар

1. Бүйір терезелердің дефлекторлары 
Автокөлік шанағының пішінін қайталайтын дефлекторлар 
қарсы ауа ағындарын қайтарып, ашық терезелі сапарыңызды 
одан да жайлы етеді.

2. Артқы бамперді қорғаудың болат тақтайшасы
Тегістелген болат кербез түрімен қатар, жүк бөлімін толтыру 
және босату кезінде лак қабатын қорғайды.

3. Балшық қағарлар 
Олардың дизайны Сіздің автокөлігіңізге су, лай және ұсақ 
тастардың шашырау мөлшерін төмендетеді. Алдыңғы және 
артқы балшық қағарлар бар.

4. Капот дефлекторы
Капот дефлекторы Сіздің автокөлігіңіздің капоты мен алдыңғы 
терезесін ұсақ сызаттар мен шытынаулардан қорғайды.

5. Бампердің бүйір қорғанысы
Бампердің бүйір қорғанысы Сіздің автокөлігіңізді сызаттар 
және басқа да ұсақ зақымдардан қорғайды. Стандартты 
түрде қара түсті.

6. Есіктердің жарықтандырылуы
Есік ашық кезде қосылып, Camry логотипімен жағымды 
түнгі жарық жанады. 

7. Жарықтандырылған табалдырықтардың алюминий ендірмелері
Есік табалдырықтарының лак қабатын қорғауға арналған 
жанатын логотипті күңгірт алюминиймен қапталған. 

8. Резеңке еден кілемшелері 
Қара немесе сарғыш кілемшелер Сіздің автокөлігіңіздің кілемше 
қабатын қорғайды. Арнайы бекітпелер жүргізушінің кілемшесін 
орнында берік ұстап тұрады.

9. Жүк бөлімінің резеңке кілемшесі, қара
Кілемше пішіні жүк бөлімі еденінің пішініне нақты сәйкес 
келеді. Берік, әрі ұзақ уақытқа арналған ол жүк бөлімінің 
қаптамасын лай мен зақымдаудан қорғағыңыз келген жағдайда 
таптырмайтын құрал. 

10. Toyota қосылу нүктесі
Телефондар, планшеттер және ноутбуктар сияқты бестен 
жоғары сымсыз құралдар (Wi-Fi) үшін мобильді қосылу. 
Тек қана Sim-картаны салыңыз және сіз Интернет жүйесіне 
лезде қосылу мүмкіндігіне ие боласыз. 

4.  

5.  

1.  2.  6.  8.  9.  

3.  7.  8.  10.  
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Шанақ түстері

040 Ақ 070 Інжу ақ 1H2 Күңгірт болат

1F7 Күміс “металлик” 1H1 Қою - сұр “металлик” 218 Қара “металлик”

Шанақ түстері
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Дөңгелек дискілер және салон 
қаптаулары 

Дөңгелек дискілер және салонды қаптау нұсқалары

1.  16” құймалы дөңгелек дискілері
“Классик”, “Классик Плюс”, “Комфорт”, 
“Элеганс” жинақтамалары

2.  17” құймалы дөңгелек дискілері 
«Престиж», «Престиж Navi»,  
«Люкс Navi» жинақтамалары

3.  Podium II 16” немесе 17”, 
“Антрацит”, құймалы дөңгелек 
дискілері*

4.  Podium II 16” немесе 17”, 
“Антрацит”, жылтыратылған құймалы 
дөңгелек дискілері

5.  Rufiji 16” құймалы дөңгелек 
дискілері

6.  Adeona 17” құймалы дөңгелек 
дискілері

7.  Turbine 17” құймалы дөңгелек 
дискілері

Қара мата
Классик, Классик Плюс, Комфорт

Қара былғары
Элеганс, Престиж, Престиж Navi, Люкс Navi

Сарғыш былғары
Элеганс, Престиж, Престиж Navi, Люкс Navi

1.  

4.  

6.  

2.  

5.  

7.  

3.  

*Аксессуарлар ретінде қол жетімді.

2928



Техникалық сипаттамалар

Техникалық сипаттамалар
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР 2,0 л бензинді Dual VVT-iW D-4S пен, 

6 A/T
2,5 л бензинді Dual VVT-i, 
6 A/T

3,5 л V6 бензинді Dual VVT-i, 
6 A/T

Отын шығыны*

Аралас цикл (л/100 км) 7.2 7.8 9.3

Қалалық цикл (л/100 км) 10.0 11.0 13.2

Қала сыртындағы цикл (л/100 км) 5.6 5.9 7.0

Ұсынылатын отын түрі 95 және одан да жоғары 95 және одан да жоғары 95 және одан да жоғары

Отын багының сыйымдылығы (л) 70 70 70

Қос қышқылды көміртек,CO2*

Аралас цикл (г/км) 168 183 215

Қалалық цикл (г/км) 232 259 306

Қала сыртындағы цикл (г/км) 130 140 162

Уыттылық стандарты

Экологиялық стандарт Euro 5 Euro 4 Euro 4

ҚОЗҒАЛТҚЫШ 2,0 л бензинді Dual VVT-iW D-4S пен, 
6 A/T

2,5 л бензинді Dual VVT-i, 
6 A/T

3,5 л V6 бензинді Dual VVT-i, 
6 A/T

Отын бүрку жүйесі Электронды отын бүрку, D - 4S Электронды отын бүрку Электронды отын бүрку

Қозғалтқыштың жұмыс көлемі, см3 1998 2494 3456

Цилиндр диаметрі х поршень жүрісі (мм х мм) 86.0 x 86.0 90.0 x 98.0 94.0 x 83.0

Қысым дәрежесі 12.8:1 10.4:1 10.8:1

Шығыс қуаты (а.к.) 150 181 249

Шығыс қуаты (кВт/айналым кезінде) 110/6500 133/6000 204/6200

Максималды айналым мезеті  (Нlм айн/мин. кезінде) 199/4600 231/4100 346/4700

ЭКСПЛУАТАЦИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР 2,0 л бензинді Dual VVT-iW D-4S пен, 
6 A/T

2,5 л бензинді Dual VVT-i, 
6 A/T

3,5 л V6 бензинді Dual VVT-i, 
6 A/T

Максималды жылдамдық (км/сағ) 210 210 210

Екпін 0 - 100 км/сағ (сек) 10.4 9.0 7.1

Аэродинамикалық кедергі коэффициенті 0.281 0.281 0.283

АСПА

Алдыңғы MacPherson бағаны

Артқы MacPherson бағаны

ТЕЖЕУ ЖҮЙЕСІ

Алдыңғы дискті, желдетілетін

Артқы дискті, желдетілмейтін
 

*Бұл деректер жүргізу тәсілінің тұтынылатын отынды, қозғалыс режимін, маршрутты, жабдықталған күйдегі автокөлік салмағын, жол, ауа райы және отын шығынына ықпал ететін басқа жағдайларды 
ескермей, мінсіз жағдайларда алынған. 

ҚОЗҒАЛТҚЫШ 2,0 л бензинді Dual VVT-iW D-4S пен, 
6 A/T

2,5 л бензинді Dual VVT-i, 
6 A/T 

3,5 л V6 бензинді Dual VVT-i, 
6 A/T

Қозғалтқыш коды 6AR-FSE 2AR-FE 2GR-FE

Цилиндрлер саны 4, қатарлы 4, қатарлы V6

Клапан механизмі 16 - клапанды DOHC, VVT-i және D-4S ті 
шынжырлы жетек

16 - клапанды DOHC, Dual VVT-i 
шынжырлы жетек

24 - клапанды  DOHC, Dual VVT-i 
шынжырлы жетек

A/T = Автоматты трансмиссия
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Техникалық сипаттамалар

Техникалық сипаттамалар
ӨЛШЕМДЕР МЕН САЛМАҚ 2,0 л бензинді Dual VVT-iW D-4S пен, 

6 A/T
2,5 л бензинді Dual VVT-i, 
6 A/T

3,5 л V6 бензинді Dual VVT-i, 
6 A/T

Ұзындығы (мм) 4850 4850 4850

Ені (мм) 1825 1825 1825

Биіктігі (мм) 1480 1480 1480

Алдыңғы дөңгелектер аралығы (мм) 1575 1575 1575

Артқы дөңгелектер аралығы (мм) 1565 1565 1565

Алдыңғы құлама (мм) 990 990 990

Артқы құлама (мм) 1085 1085 1085

Дөңгелек базасы (мм) 2775 2775 2775

Бұрылу радиусы (м) 5.5 5.5 5.5

Салонның ұзындығы (мм) 2080 2080 2080

Салонның ені (мм) 1525 1525 1525

Салонның биіктігі (мм) 1210 1210 1210

Жүк бөлімінің көлемі, көтерілген орындықтар (л) 506 506 483

Автокөліктің толық массасы (кг) 2100 2100 2100

Жабдықталған салмағы (кг) 1455 –1465 1455-1475 1525 –1540

ШИНАЛАР ЖӘНЕ ДИСКІЛЕР Классик, Классик Плюс, Комфорт, 
Элеганс Престиж, Престиж Navi Люкс Navi

16” құймалы дөңгелек дискілері (10 спицалы) l — —

17” құймалы дөңгелек дискілері (15 спицалы) — l l

Құймалы дискідегі толық көлемді қосалқы дөңгелек l l l

A/T = Автоматты  трансмиссия

14
80

 м
м

1575 мм

1825 мм

2775 мм

4850 мм

990 мм 1565 мм

1825 мм

1085 мм
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Құрал-жабдықтар

Құрал-жабдықтар
ЭКСТЕРЬЕР Классик Классик Плюс Комфорт Элеганс Престиж Престиж Navi Люкс Navi

Алдыңғы тұманға қарсы фаралар l l l l l l l

Артқы тұманға қарсы фаралар l l l l l l l

Жолды жарықтандыруға бейімделген AFS жүйесі бар ксенонды фаралар — — — — — — l

Алыс жарықты жақынға автоматты түрде ауыстыру жүйесі
(Auto High Beam) — — — — l l l

Фара жуғыштар — — l l l l l

Фаралардың жарық түсіру бұрышының механикалық реттегіші l l l l — — —

Фаралардың жарық түсіру бұрышының автоматты реттегіші — — — — l l l

16 - құймалы дискілер 215/60R16 шиналарымен l l l l — — —

17 - дюймді құймалы дискілер 215/55R17 шиналарымен — — — — l l l

Құймалы дискідегі толық көлемді қосалқы дөңгелек l l l l l l l

Шанақ түстес есіктердің сыртқы тұтқалары l l l l — — —

Есіктердің сыртқы хромдалған тұтқалары — — — — l l l

Бұрылыс қайталағыштары бар бүйірлік артқы көрініс айналары l l l l l l l

Галогенді алдыңғы фаралар l l l l — — —

Ксенонды алдыңғы фаралар — — — — l l l

LED DRL жарық диодты күндізгі жүріс шамдары l l l l l l l

Электр жетегі мен жылытуы бар электр жиналмалы бүйір айналар l l l l l l l

Алдыңғы әйнек бетінің электр жылытылуы — — — — — l l

Алдыңғы әйнек тазартқыштар аймағының жылытуы l l l l l l l

Артқы әйнекті жылыту l l l l l l l

ЖАЙЛЫЛЫҚ Классик Классик Плюс Комфорт Элеганс Престиж Престиж Navi Люкс Navi

3 спицалы көпфункционалды уретанды руль l — — — — — —

3 спицалы көпфункционалды былғары руль — l l l l l l

Маталы салон l l l — — — —

Былғары салон — — — l l l l

Орындықтарды механикалық реттеу l l l — — — —

Орындықтарды электрлі реттеу — — — l l l l

60:40 шамасында жиналатын артқы орындықтар l l l l l — —

40:20:40 шамасында жиналатын артқы орындықтардың электр реттегіші — — — — — l l

Алдыңғы орындықтардың жылытылуы l l l l l l l

Артқы орындықтардың жылытылуы — — — — l l l

2 - аймақты климат - бақылау l l l l l — —

3 - аймақты климат - бақылау — — — — — l l

Nano-e ауа ионизаторы — — — l l l l

Батырманы басу арқылы қозғалтқышты қосу l l l l l l l

Автокөлiкке кірудің интеллектуалды жүйесі — — — — l l l

Круиз-бақылау — l — l l l l

Жаңбыр датчигі — l l l l l l

Жарық датчигі l l l l l l l

Жуғыш сұйықтық деңгейінің индикаторы l l l l l l l

Алдыңғы және артқы жарақат алудан қауіпсіз электр әйнеккөтергіштері l l l l l l l

Ағаш ендірмелермен әрленген салон — l l l l l l

Карбон ендірмелерімен әрленген салон l — — — — — —

Электр реттегіші бар артқы әйнектің күнге қарсы пердешесі — — — — — — l

Механикалық реттелетін артқы бүйірлік айналардың күнге қарсы перделері — — — — — — l

Құралдар панелінің Optitron жарықтандыруы l l l l l l l

Электрхромды артқы көрініс айнасы — l l l l l l

ЖАЙЛЫЛЫҚ Классик Классик Плюс Комфорт Элеганс Престиж Престиж Navi Люкс Navi

Рульдің электр күшейткіші (EPS) l l l l l l l

Еңкейту және шығару бойынша рульді механикалық реттеу l l l l l l —

Еңкейту және шығару бойынша рульді электрлі реттеу — — — — — — l l стандартты жинақтама   — ұсынылмайды
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Құрал-жабдықтар

Құрал-жабдықтар

l стандартты жинақтама   — ұсынылмайды

Алдыңғы және артқы тұрақтандыру датчиктері l l l l l l l

Белгілеу сызықтары бар артқы көрініс камерасы — l l l l — —

Динамикалық белгілеуі бар артқы көрініс камерасы — — — — — l l

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушы орындықтарының аяқ аймақтарын 
жарықтандыру

l l l l l l l

Жарықтандыруы және айналары бар күнқағарлар l l l l l l l

Жүргізуші орындығының, руль дөңгелегінің және бүйір айналардың баптауларын 
есте сақтау жады

— — — — — — l

Артқы жолаушыларға арналған аудиобақылау — — — — — l l

Суық климатқа арналған жиынтық+нашар жолдарға арналған жиынтық l l l l l l l

ЖАЙЛЫЛЫҚ Классик Классик Плюс Комфорт Элеганс Престиж Престиж Navi Люкс Navi

АУДИО Классик Классик Плюс Комфорт Элеганс Престиж Престиж Navi Люкс Navi

AM/FM/MP3/WMA/CD қолдайтын 6 динамикті аудиожүйе l l l l l — —

CD/MP3/WMA қолдайтын 10 динамикті JBL премиум аудио жүйесі — — — — — l l

Құралдар панеліндегі 4.2” түрлі - түсті мульти - ақпараттық дисплей l l l l l l l

Toyota Touch 2 - 6.1” толық-түсті көпфункционалды сенсорлы дисплей — l l l l — —

Toyota Touch 2 & Go -7” түрлі-түсті көпфункционалды сенсорлы дисплей — — — — — l l

Қатты дискті навигациялық жүйе (картамен жабдықталмайды) — — — — — l l

Bluetooth® коммуникациялық жүйесі — l l l l l l

AUX-/USB-шығыстары (iPod басқару мүмкідігімен) l l l l l l l

Сымсыз қуаттандыру құрылғысы — — l l l l l

ҚАУІПСІЗДІК Классик Классик Плюс Комфорт Элеганс Престиж Престиж Navi Люкс Navi

Тежеуге қарсы жүйе (ABS) l l l l l l l

Тежеу күшін бөлу жүйесі (EBD) l l l l l l l

Жедел тежеу үдеткіші (BAS) l l l l l l l

Бағыт тұрақтылығының жүйесі (VSC) l l l l l l l

Дөңгелек таюына қарсы жүйе (TRC) l l l l l l l

Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары l l l l l l l

Алдыңғы қатар орындықтарына арналған бүйірлік қауіпсіздік жастықтары l l l l l l l

Артқы қатар орындықтарына арналған бүйірлік қауіпсіздік жастықтары — — — — — — l

Қауіпсіздік перделері l l l l l l l

Жүргізушінің тізелік қауіпсіздік жастығы — — — — — — l

Алдыңғы орындықтардың белсенді бас тірегіштері l l l l l l l

Балалар орындығының ISOFIX бекіткіші l l l l l l l

3-нүктелі алдыңғы және артқы орындықтардың белдіктері l l l l l l l

Соқыр аумақтарды бақылау жүйесі Blind Spot Monitor — — — — — — l

Көлденең бағытта артынан келе жатқан нысана жайлы хабарлау жүйесі Rear 
Cross Trafic Alert — — — — — — l

ҰРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЖҮЙЕ Классик Классик Плюс Комфорт Элеганс Престиж Престиж Navi Люкс Navi

Иммобилайзер l l l l l l l

Қашықтықтан басқарылатын және дабыл жүйесі бар орталық құлып l l l l l l l
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Глоссарий

CAMRY СІЗДІҢ АВТОКӨЛІГІҢІЗДІ ОДАН ДА ҚАУІПСІЗ, ЖАЙЛЫ, ҚУАТТЫ ЖӘНЕ ТИІМДІ ЕТЕТІН 
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ИНЖЕНЕРЛІК ИННОВАЦИЯЛАРДЫҢ ТОЛЫҚ ҚАТАРЫ ҚОЛДАНЫЛҒАН.

Глоссарий

Жақын қашықтыққа арналған ксенонды фаралар 
және жарық диодты күндізгі жүріс шамдары
Жақын қашықтыққа арналған ксенонды фаралар 
жолдың жарықтандырылуын жақсартады, ал табиғи 
жарыққа ұқсас жарық спекторы шаршау деңгейін 
төмендетеді. Жарық диодты күндізгі жүріс шамдары 
автокөлікті жолда анығырақ етеді. 

Рульдің электркүшейткіші (EPS)
Рульді басқарудың электр күшейткіші бұрылуды 
жеңілдетеді, күш салу деңгейін төмендетеді,  әсіресе, 
төмен жылдамдықтарда автокөлікті жақсырақ басқаруға 
көмектеседі, әрі отын шығынын үнемдеуге септігін 
тигізеді.  

Жаңбыр датчигі
Жаңбыр датчигі түрлі ауа райы жағдайларына сәйкес 
терезе тазартқышының жұмысының жылдамдығы мен 
аралықтарын автоматты түрде таңдайды.

Тежеуге қарсы жүйе (ABS) және
тежеу күшін бөлетін жүйе (EBD)
ABS тежеу барысында автокөлікті басқаруды сақтап қалуға 
көмектеседі. ABS тиімді түрде дөңгелектер арасында тежеу 
күшін бөлетін EBD-мен толықтырылады. Бұл екі жүйенің 
үйлесімді жұмысы кенет тежеу кезінде дөңгелектердің 
блокталуын болдырмайды және сенімді түрде бұрылыс 
жасауға мүмкіндік береді. 

Автокөлікке кірудің Smart Entry
және қозғалтқышты қосудың Push Start жүйелері
Smart Entry & Push Start автокөлікке кіру мен қозғалтқышты 
оталдырудың интеллектуалды жүйесінде кәдімгі кілттің 
орнына таратқыш қолданылды. Есікті ашу үшін Сізге жай 
ғана тұтқасынан тарту қажет болады және де автокөлікті 
жауып бекіту үшін жай ғана батырманы басу қажет. 
Қозғалтқышты оталдыру немесе сөндіру үшін жай ғана Start/
Stop батырмасын басыңыз. Қажет болатын бір ақ нәрсе, 
“ақылды кілттің” қалтаңызда немесе сөмкеңізде болуы.

Бағыт тұрақтылығының жүйесі (VSC)
VSC жүйесі қажетті жағдайларда күрт бұрылыстарда тайып 
кетуді немесе тайғақ жолда рульге ие бола алмай қалуды 
болдырмау үшін әр тежегішті бөлек қолданып, айналым 
мезетін реттейді. VSC жүйесінің өшіру функциясы бар (VSC 
off).

Жолды жарықтандыруға бейімделген жүйе (AFS)  
AFS жүйесі бұрылыстарға жақындаған кезде автокөлік 
қозғалысының жолын 3 секундқа ертерек болжап, 
жарық шоғырының бағытын өзгертеді. Газ разрядты 
шамдар энергияны азырақ тұтынып, дәстүрлі галогенді 
шамдармен салыстырғанда екі есе артық жарық 
береді. 

Алдыңғы әйнектің жылытуы 
Toyota жылыту жүйелері әйнек тазартқыштардың 
максималды өнімділігін және тіпті көктайғақ кезінде 
алдыңғы әйнектен оңтайлы көрінуді қамтамасыз етеді. 
Жылытудың екі түрі бар: алдыңғы әйнекті толықтай 
жылыту және жартылай жылыту әйнек тазартқыштар 
аумағының жылытуын қамтамасыз етеді. 

Автоматты беріліс қорабы (БАҚ)
Toyota автоматты трансмиссиялары динамика мен 
отын үнемділігінің оңтайлы үйлесімін қамтамасыз 
етеді. Ауыстырулардың жоғары дәлдігі мен анықтығы 
жүргізуден айрықша ғанибет алуға мүмкіндік береді. 
Автоматты БАҚ автокөлікті толықтай басқаруға 
арналған жүйелі түрде қолмен ауыстыру режимімен 
жабдықталған.

D-4S және Dual VVT-iW жүйелі 2,0 л қозғалтқыш
2,0 литрлі жаңа қозғалтқыш отын шығынын 
айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік беретін, D-4S 
аралас отын бүркумен жабдықталған. Dual VVT-iW 
жүйесі сіздің жүріс тәсіліңізге байланысты кең ауқымда 
Отто дәстүрлі циклі немесе Аткинсон инновациялық 
циклі бойынша жұмыс істеуге мүмкіндік бере отырып, 
кіргізуші клапандардың ашылу уақытын өзгертеді, 
бұл өз кезегінде автокөлік динамикасына зиян 
келтірместен отын шығынының үнемділігін арттырады. 

2,5 л Dual VVT-i
Жаңа технологияларды қолдану арқылы жасалған, 
жұмыс көлемі 2,5 литрді құрайтын жаңа 4 - цилиндрлі 
қозғалтқыш тамаша үнемділік көрсеткішіне ие және 
төмен айналымдар аумағында жоғары тартымымен 
ерекшеленеді. Dual VVT-i жүйесі газ тарату фазаларын 
басқарады, ал жіберу коллекторындағы құйындатушы 
клапандар жүйесі (TCV), өз кезегінде зиянды газдардың 
бөліну деңгейін төмендетіп, кірістегі ауа ағындарын 
оңтайландырады. 

3,5 л V6 Dual VVT-i
Көлемі 3,5 литрді құрайтын қуатты V6 Dual VVT-i 
бензинді қозғалтқышы, максималды өнімділікпен, 
жоғары отын үнемділігі мен зиянды заттар бөлінуінің 
төмен деңгейімен қамтамасыз ететін, үйкеліс 
коэффициенті төмен детальдардан тұрады. Dual VVT-i 
жүйесі кіріс және шығыс клапандарының ашылу мезетін 
өзгертеді, ал акустикалық бақылауы бар кіріс жүйесі 
(ACIS) тиімділік пен айналым мезеті үшін ауа кірісін 
оңтайландырады.
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Қоршаған орта

Автокөлік өндірісі

Автокөлікті сату және оған қызмет көрсету

Автокөліктер мен қосалқы бөлшектерді жеткізу

- Toyota біздің зауыттарымыздың экологиялық әсерін төмендету үшін, Toyota 
өндірістік жүйесін енгізу арқылы тұрақты түрде күш-жігерін жұмылдырып отырады.

- Барлық өндірістік операциялар қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралар 
жүйесімен (ISO 14001) басқарылады.

- Клиенттерге экологиялық таза автокөліктердің артықшылықтары түсіндіріледі.

- Жүргізушілерге автокөлікті пайдалану және қызмет көрсету кезінде олардың 
қоршаған орта тазалығына қатысты жауапкершіліктерін түсіндіру бойынша 
кампаниялар ұйымдастырылады.

- Артықшылық барынша тиімді және экологиялық ойға қонымды логистикалық 
әдістемелерге беріледі.

- Мүмкіндігінше экологиялық әсер ету деңгейі төменірек көлік құралы таңдап 
алынады.

Автокөлікті үнемді басқару және СО2 шығарылымын 30 %
төмендетуге қатысты он кеңес

Toyota және қоршаған орта

Сіз зиянды заттардың шығарылымын төмендету арқылы қоршаған ортаны қорғауға өз үлесіңізді
қоса аласыз. Бұл үшін автокөлікті басқару стилін өзгертсеңіз болғаны.

5. Автокөлікке жоспарлы ТҚК кестесіне 
сәйкес қызмет көрсетіңіз.

10. Қозғалтқышты 60 секундтан 
артық бос жүріспен жұмыс істеуге 
қалдырмаңыз.

1. Өзіңізбен артық жүкті алып 
жүрмеңіз және оны шатырға 
жайғастырушы болмаңыз.

2. Қозғалыс маршрутын және мүмкін 
болатын айналу жолдарын алдын ала 
ойластырып қойыңыз.

3. Ара қашықтықты жылдам жаяу жүріп 
өтуге болатын жағдайларда автокөлікті 
пайдаланушы болмаңыз.

4. Дөңгелектердегі ауа қысымын тұрақты 
түрде тексеріп тұрыңыз.

6. Жоғары берілістерге жылдамырақ 
қосылыңыз.

7. Электр жабдықтарын, мысалы, желдету 
жүйесін қажеттілік жағдайында ғана іске 
қосыңыз.  

8. Өзге автокөліктердің қозғалысын алдын 
ала бағамдаңыз және олардың қатарына 
ілесіңіз.

9. Терезелерді ашушы болмаңыз 
(мүмкін болғанынша желдету жүйесін 
қолданыңыз).
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Сапа Toyota үшін - тұрмыс дәстүрі. 
Жетілдіруге келмейтін мінсіздіктің болуы 

мүмкін емес.
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Toyota Camry жайында қосымша мәлімет алу үшін,
Сіздің аймағыңызда орналасқан Тойота ресми
дилерімен хабарласыңыз.

www.toyota.kz

Шанақ түстері осы кітапшадағы бейнелер түстерінен шамалы айрықшалануы мүмкін. Осы кітапшадағы автокөлік 
сипаттамалары мен жабдықтары жергілікті жағдайлар мен шектеулерге тәуелді болғандықтан, көлік моделі 
мен жинақтамаларына байланысты айырықшалануы мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен жабдықтар туралы 
нақты мәліметтерді, Сіздің аймағыңызда орналасқан Toyota ресми дилерінен алуыңызға болады. «Тойота Мотор 
Қазақстан» ЖШС-нің алдын ала хабарламасыз сипаттамаларға және жабдықтарға өзгерістер енгізуге құқығы 
бар. Осы кітапшаны «Тойота Мотор Қазақстан» ЖШС-нің алдын ала жазбаша келісімінсіз жартылай немесе 
толықтай қайта басуға рұқсат етілмейді.


