
Toyota Hiace. 

Техникалық сипаттамалары / Технические характеристики Комфорт
Шанақ түрі/Тип кузова 12-орындық шағын автобус / 12-местный микроавтобус  
Қозғалтқыш / Двигатель 2,7 л  бензинді  VVT-i / 2,7 л  бензиновый  VVT-i
Қозғалтқыш түрі / Тип двигателя 4-цилиндрлі, қатарлы, 16 клапанды DOHC / 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC
Максималды шығыс қуаты / Максимальная выходная мощность 4800 айн/мин кезінде 111 кВт (DIN бойынша 151 а.қ.) / 111 кВт (151 л.с.по DIN) при 4800 об/мин
Максималды айналым мезеті / Максимальный крутящий момент 3800 айн/мин кезінде 241 Н∙м / 241 Н∙м при 3800 об/мин
Беріліс қорабы / Коробка передач 5-МБҚ / 5-МКП
Максималды жылдамдық (км/сағ) / Максимальная скорость (км/ч) 155
Екпін 0-100 км/сағ (сек) / Разгон 0-100 км/ч (сек) 20,7
Отын шығыны* (л/100 км) аралас /                            
Расход топлива* (л/100 км) смешанный 12,4 

Отын багының сыйымдылығы (л) / Емкость топливного бака (л) 70
Габариттік көлемдер (мм) ұзындығы x ені x биіктігі /                                           
Габаритные размеры (мм) длина х ширина х высота  5380 х 1880 х 2285

Минималды жол саңылауы (мм) / Минимальный дорожный просвет (мм) 185
Жабдықталған салмақ (кг) / Снаряженная масса (кг) 2160-2175
Жетек / Привод  артқы / задний 
*Бұл деректер, жүргізу тәсілін, сондай-ақ жол, ауа-райы және отын шығынына ықпал ететін басқа жағдайларды ескермей, мінсіз жағдайларда алынған. /
 Эти данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива.

Ешбір мінсіз.
Безупречный снаружи - безупречный внутри.



*Берілген прайс-листтегі автокөлік сипаттамалары мен жабдықтары жергілікті жағдайлар мен шектеулерге тәуелді болғандықтан, көлік моделі мен жинақтамаларына байланысты айрықшалануы мүмкін. 
Техникалық сипаттамалар мен жабдықтар туралы нақты мәліметтерді, Сіздің аймағыңызда орналасқан Toyota ресми дилерінен алуға болады. /
Характеристики и оборудование автомобилей, описанные в этом прайс-листе, зависят от местных условий и ограничений и, следовательно,могут различаться в зависимости от моделей и комплектаций. 
Фактическую информацию по техническим характеристикам и оборудованию Вы можете получить у официального дилера Toyota в Вашем регионе. 

Өндірушінің Қазақстан Республикасының аумағында ұсынған бөлшектік бағалары (барлық кеден төлемдері мен салықтарын қосқанда): /
Розничные цены, рекомендованные производителем на территории Республики Казахстан (включая все таможенные платежи и налоги):

Комфорт - 13 590 000 тг.

Ұсынылған бөлшектік бағаларға жеткізу бойынша қызметтердің бағалары қосылған. Ұсынылған бөлшектік бағалар өндірушінің қалауы бойынша өзгертілуі мүмкін. 2016 жылдың наурыз айынан 
бастап өндірілген автокөліктерге орнатылған. /
Рекомендованные розничные цены включают наценку за услуги по доставке. Рекомендованные розничные цены могут быть изменены по усмотрению производителя. Цены действительны на 
автомобили, произведенные с марта 2016 г.

Toyota ресми дилерлерінің мекен-жайлары / Адреса официальных дилеров Toyota:
Алматы Тойота Орталығы, Алматы қ., Сүйінбай даң., 151, тел.: +7 (727) 297 96 13
Жетiсу Тойота Орталығы, Алматы қ., Ташкент көш., 505, тел.: +7 (727) 313 15 05
Тойота Сити, Алматы қ., Құлжа жолы, айналымның қасында, тел.: +7 (727) 258 81 01
Астана Тойота Орталығы, Астана қ., Ш. Құдайбердіулы даң., 6, тел.: +7 (7172) 27 02 00
Тойота Сити Астана, Астана қ., Тұран даң., 76, тел.: +7 (7172) 53 77 77
Ақтөбе Тойота Орталығы, Ақтөбе қ., Сәңкібай батыр даң., 72 «Г», тел.: +7 (7132) 74 11 11

Атырау Тойота Орталығы, Атырау қ., Әбілқайыр хан көш., 94, тел.: +7 (7122) 30 33 03 
Ақтау Тойота Орталығы, Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймағы, 9, 39-ші учаскесі, тел.: +7 (7292) 30 47 77
Қарағанды Тойота Орталығы, Қарағанды қ., Учетный кварталы 108, 3 учаскесі, тел.: +7 (7212) 49 27 67
Қостанай Тойота Орталығы, Қостанай қ., Абай даң., 26 «В», тел.: +7 (7142) 26 81 81
Павлодар Тойота Орталығы, Павлодар қ., И өтпе жолы, үй №1/5, тел.: +7 (7182) 33 34 44
Орал Тойота Орталығы, Орал қ., Евразия даң., 246/6, тел.: +7 (7112) 30 77 77
Шығыс Тойота Орталығы, Өскемен қ., Абай даң., 101/1, тел.: +7 (7232) 22 11 11
Шымкент Тойота Орталығы, Шымкент қ., Темірлан тас жолы, 90, тел.: +7 (7252) 55 53 33

Ресми дилерлер арқылы сатылған Toyota автокөлiктерiнiң барлығына 3 жылға немесе 100 000 шақырым жол жүруге, қайсысы бірінші орындалған жағдайда, кепілдік беріледі. /
На все автомобили Toyota, проданные через официальных дилеров, предоставляется гарантия 3 года или 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Жинақтама*

Комфорт
● 12 орынды
● 15’’ болат дискілер, шиналар 195/70R15 (6 шабақты)
● алдыңғы тұманға қарсы фаралар 
● алдыңғы және артқы балшық қағарлар
● артқы әйнек тазартқышы 
● артқы тұманға қарсы шам

● күндізгі галогенді жарық шамдары
● қосымша тоқтау сигналы
● 2 фронталды қауіпсіздік жастықтары
● ABS
● бағыт тұрақтылығының VSC жүйесі
● уретанды руль дөңгелегі
● уретанды БАҚ тұтқасы
● рульдің гидрокүшейткіші
● маталы салон

● алдын ала керу қызметі бар алдыңғы қауіпсіздік белбеулері
● барлық орындықтарға  арналған қауіпсіздік белбеулері
● алдыңғы терезелердің электр көтергіші
● кондиционер (кабина және салон іші)
● жылыту жүйесі (кабина және салон іші)
● аудиожүйе AM/FM/CD, 6 динамик
● AUX және USB - шығыстары
● орталық құлып

Комплектация*

Комфорт
● 12 посадочных мест 
● 15” cтальные диски, шины 195/70R15 (6 спиц)
● передние противотуманные фары 
● передние и задние брызговики
● стеклоочиститель заднего стекла 
● задний противотуманный фонарь 

● галогеновые дневные ходовые огни
● дополнительный стоп-сигнал
● 2 фронтальные подушки безопасности
● ABS
● система курсовой устойчивости (VSC) 
● уретановый руль
● уретановый рычаг КПП
● гидроусилитель руля 
● тканевый салон

● передние ремни безопасности с преднатяжителями
● ремни безопасности для всех сидений
● передние электростеклоподъемники
● кондиционер (для кабины и для салона) 
● отопитель (для кабины и для салона) 
● аудиосистема AM/FM/CD, 6 динамиков
● AUX и USB-разъемы
● центральный замок


