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Aina huipulla

Uusi Land Cruiser vie sinut suurkaupungin sykkeestä haastavimpiin maasto-olosuhteisiin tyylillä, 

luotettavuudella ja teknisillä ratkaisuilla, joihin ainoastaan Toyota kykenee.

Yli 60 vuoden maailmanlaajuinen kokemus on tehnyt Land Cruiserista sen, mitä se edustaa tänä 

päivänä. Se on auto joka on suunniteltu ja kehitetty vastaamaan suurimpiin haasteisiin ketteryydellä, 

vakaudella ja tinkimättömällä ajomukavuudella metsässä, maantiellä ja oikeastaan missä vain.

Matkustat aina tyylikkäästi 

ja mukavasti modernin 

teknologian sekä älykkäiden 

istuinjärjestelyjen ansiosta.

Mukavuus

Ajat sitten kaupungissa tai 

maastossa, edistyksellinen 

nelivetotekniikka antaa sinulle 

valinnan vapauden mennä 

sinne, minne haluat.

Nelivetotekniikka

Yli 60 vuoden 

käyttökokemukset yli 150 

maasta kertovat omaa 

kieltään vertaansa vailla 

olevasta luotettavuudesta.

Perinteet

Uusi ilme voimakkaasti 

muotoillulla etusäleiköllä, 

LED-ajovaloilla ja 

uudenlaisilla takavaloilla.

Muotoilu
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Voimakasta hienostuneisuutta

Land Cruiserin vahva muotoilu yhdistyy vaikuttavaan käytettävyyteen. 

Se on samalla sulavalinjainen ja vakaan jykevä. Tyylikkäät LED-ajovalot päiväajovaloineen, 

katseenkääntävä etusäleikkö sekä uudelleen muotoiltu etupuskuri sumuvaloineen tuovat 

tyyliä niin maantie- kuin maastokäyttöönkin. LED-takavalot yhdessä huolella viimeisteltyjen 

yksityiskohtien kanssa tekevät tästä puoleensavetävimmän Land Cruiserin tähän mennessä.
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Aja missä haluat

Land Cruiserin jatkuva neliveto tekee mistä tahansa ympäristöstä ajettavan.

Ajettavuutta voidaan entisestään parantaa kineettis-dynaamisella jousitusjärjestelmällä 

sekä mukautuvalla iskunvaimennuksella – kuten sinä parhaaksi näet. 

Ajoneuvon hallinta on helppoa muuttuvavirtauksisen ohjaustehostimen ansiosta, 

sillä ajotuntuma on aina vaivaton, tunnokas ja välitön.
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Täydellistä toiminnallisuutta

Ohjauspyörässä sijaitsevilla säätimillä on helppo hyödyntää 

etu-, sivu- sekä takakameroiden välittämää kuvaa, ohjata 

audion säätöjä, puhelintasi sekä ajotietokonetta. Tyylikkään 

harmoninen taustavalaistus sekä entisestään parannetut 

pintamateraalit ovat vain osa Land Cruiserin kehittyneistä 

ominaisuuksista ja siitä kokonaisuudesta, joka muuttaa 

matkantekosi välttämättömyydestä nautinnoksi. Uudelleen-

muotoiltu kojelaudan keskiosa pitää sisällään huippuluokan 

navigointijärjestelmän ja halutessasi esimerkiksi loistavan 

äänenlaadun tarjoavan JBL-audiojärjestelmän pitäen sinut 

ajan tasalla tien päällä viihtyisyyttä unohtamatta.
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Matkusta ykkösluokassa

Land Cruiserin tilava matkustamo kutsuu nauttimaan matkasta 

tavalla, jossa yhdistyvät luonnonläheiset materiaalit, kaksi- tai 

kolmealueinen ilmastointi, älykkäästi suunnitellut säilytystilat ja 

helppokäyttöisyys kuten avaimeton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä.

Mukavat istuimet miellyttävine verhoiluineen tarjoavat matkustus-

mukavuuden, joka muuntuu kaikenkokoisille matkustajille kaikissa 

tilanteissa.
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Kun seikkailusi tarvitsee tilaa

Tarvitset sitten tilaa matkustajille, tavaroille tai kummallekin, 

Toyota Easy Flat -järjestelmä tarjoaa useita eri vaihtoehtoja 

istuinjärjestelylle. Voit halutessasi laskea toisen tai kolmannen 

penkkirivin istuimia alas, ja tarjota tilaa matkustajille tai 

matkatavaroille.
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Toisen istuinrivin istuimet taittuvat 40:20:40 ja kolmannen 

istuinrivin istuimet 50:50 -jaolla tavaratilan lattian alle. 

Erikseen avautuva tavaratilan luukun ikkuna on yksi monista 

ominaisuuksista, joita Land Cruiser tarjoaa sinulle tavaroiden 

helppoon ja turvalliseen lastaamiseen.

Joustavia istuinjärjestyksiä

Kaikki istuimet ylhäällä.

Kuljettaja + kuusi matkustajaa

Toisen istuinrivin keskipaikka ja kolmannen 

istuinrivin istuimet ala-asennossa.

Kuljettaja + kolme matkustajaa

Kolmas istuinrivi ala-asennossa.

Kuljettaja + neljä matkustajaa

Toisen ja kolmannen istuinrivin 

istuimet ala-asennossa.

Kuljettaja + yksi matkustaja
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Riittävästi voimaa

M/T = Manuaalivaihteisto  A/T = Automaattivaihteisto * Yhdistetty kulutus/päästöt.

Land Cruiserin voimalinja on tarkoitettu erityisesti kaikkiin olosuhteisiin: kaupunkien 

hektiseen rytmiin, moottoritien nopeuksiin ja haastaviin maastoihin.

Suorituskyvyn takeena on 2.8 D-4D -turbodieselmoottori, jonka voiman ja väännön turvin 

etenemiskyky ei tyrehdy koskaan.

Moottori ja vaihteisto Teho Polttoaineenkulutus* CO -päästöt* Saatavilla

 2.8 Diesel
  D-4D 6 M/T 

 177   DIN hv  7,5   l/100 km  197   g/km Life

 2.8 Diesel 
  D-4D 6 A/T 

 177   DIN hv  7,4   l/100 km  194   g/km  Life, Active, Style, 
Comfort, Premium 
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Maastoajon tekniikkaa

Mikä tekee Land Cruiserin ajamisesta maastossa niin miellyttävää? 

Vastaus on innovatiivinen teknologia, johon vain Toyota kykenee. 

Kohtaa haasteet viiden 

valinnaisen maastoajotilan 

avulla: kallio, kallio ja 

irtonainen maa-aines, 

kumpareinen maasto, 

irtosora tai muta/hiekka. 

Kaasunkäyttö, jarrut 

sekä vetoluistonesto 

mukautuvat kunkin ajotilan 

mukaan antamaan parhaan 

mahdollisen pidon ja 

ohjattavuuden. Vakiona: 

Comfort ja Premium 

-varustetasoissa.

Maastoajoavustin (MTS)

Järjestelmään kuuluu neljä 

kameraa: yksi ajoneuvon 

etuosassa, kaksi sivupeileissä 

ja yksi takana. Matalilla 

nopeuksilla ajettaessa kuljettaja 

voi valita halutun näkymän 

useista eri vaihtoehdoista 

Touch-kosketusnäytölle. 

Kuljettajalla on siis halutessaan 

100 % varmuus siitä, mitä 

esteitä ajoneuvon välittömässä 

läheisyydessä on ja millaisilla 

kulku-urilla renkaat kullakin 

ohjauskulmalla ohittuvat tai 

ylittyvät. Vakiona: Comfort ja 

Premium -varustetasoissa.

Maastokamerajärjestelmä 

(MTM) Vaikeissa maasto-olosuhteissa 

on usein haasteellista havaita 

ohjaussuunta ja todellinen 

kulkusuunta. Kallistusmittari 

antaa varmuutta päätöksen-

tekoon näissä tilanteissa. 

Vakiona: Comfort ja Premium 

-varustetasoissa. 

Kallistusmittari

Maastossa ajettaessa 

KDSS-järjestelmä vapauttaa 

kallistuksenvakaajan sekä 

edestä että takaa. Tämä sallii 

suuremmat joustoliikkeet 

auton eri puolilla edesauttaen 

näin pidon säilyttämistä 

hyvinkin epätasaisessa 

maastossa. Vakiona: 

Style, Comfort ja Premium 

-varustetasoissa.

Kineettis-dynaaminen 

jousitusjärjestelmä (KDSS) 
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Vetopidon säilymistä on varmistamassa järjestelmä, 

joka jakaa vääntömomenttia yksittäisille pyörille 

vakauttaen ajoneuvon kulkua niin mudassa 

kahlatessa kuin liukkaalla kelillä maantiellä 

kiihdytettäessä.

Aktiivinen vetoluistonesto (A-TRC)

Takaa optimaalisen vetopidon kaikissa olosuhteissa. 

Jatkuvatoiminen neliveto säätää voimanjakoa 

etu- ja takapyörien välillä. Normaalitilanteessa 

voimanjako on 40:60 (etu:taka), ja tilanteen 

niin vaatiessa voimanjako voi muuttua 50:50 – 

30:70 -välillä. 

Ajettaessa alamäessä, jossa moottorijarrutus 

ei yksin riitä vauhdin hidastamiseen, DAC ohjaa 

automaattisesti jarrujen toimintaa turvatakseen 

tasaisella nopeudella tapahtuvan etenemisen. 

Tämä ehkäisee tehokkaasti pyörien lukkiutumista 

ja takaa siten ohjattavuuden säilymisen.

Alamäkihidastin (DAC)

Crawl Control -järjestelmä on hitaiden nopeuksien 

vakionopeussäädin. Järjestelmässä on viisi 

esivalittua nopeutta hyvin hitaasta ryöminnästä 

ylöspäin. Järjestelmä käyttää automaattisesti 

sekä moottorin tehoa, vetoluistonestoa että 

pyöräjarruja ajoneuvon nopeuden pitämiseksi 

vakaana maasto-olosuhteista ja mahdollisen ylä- 

tai alamäen jyrkkyydestä huolimatta antaen näin 

mahdollisuuden kuljettajalle keskittyä ajoneuvon 

ohjaamiseen. Vakiona Comfort ja Premium 

-varustetasoissa.

Crawl Control -järjestelmä

Jatkuvatoiminen neliveto
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KDSS säätää 

maantienopeuksissa 

kallistuksenvakaajat jäykiksi 

ja vähentää korin kallistelua 

ja parantaa siten ajoneuvon 

ajettavuutta. Vakiona 

Style, Comfort ja 

Premium-varustetasoissa.

Kineettis-dynaaminen 

jousitusjärjestelmä (KDSS) 

maantielläAVS säätää jatkuvasti 

iskunvaimentimien jäykkyyttä 

ajo-olosuhteiden mukaisesti. 

Kuljettaja voi myös itse valita 

halutun ajotavan: Comfort, 

Normal tai Sport. Vakiona 

Premium -varustetasossa.

Mukautuva iskunvaimennus 

(AVS)

ACC tekee kaiken saman kuin 

perinteinen vakionopeussäädin, 

ja lisäksi vielä paljon enemmän. 

Se ylläpitää haluttua etäisyyttä 

edellä ajavaan ajoneuvoon ja 

tekee matkanteosta entistä 

vaivattovampaa. Vakiona 

Premium -varustetasossa.

Mukautuva 

vakionopeussäädin (ACC)

Olemme ajatelleet kaikkea, jotta sinun matkantekosi 

olisi vaivatonta ja nautinnollista.

Maantiellä ajamistasi helpottavaa teknologiaa:

Maantieajon tekniikkaa

VFC säätää ohjaustehostimen 

nestevirtausta ajonopeuden 

ja ohjausliikkeiden mukaisesti. 

Virtaus on isompi alhaisilla 

nopeuksilla helpottaen 

esimerkiksi pysäköintiä, 

kun taas korkeammilla 

nopeuksilla virtaus vähenee 

jämäkän ohjaustuntuman 

saavuttamiseksi. Vakiona 

kaikissa varustetasoissa.

Muuttuvavirtauksinen (VFC) 

ohjaustehostin

18



Land Cruiserin 5,8 metrin kääntösäde tekee isostakin 

autosta ketterän liikuteltavan ahtaissakin paikoissa 

tekemättä kuitenkaan kompromissia ajovakauden 

kanssa.

Korissa on käytetty laajalti suurlujuusterästä 

varmistamaan kevyt, mutta luja ja vakaa rakenne. 

Äänimaailma on hiottu huippuunsa sopivilla ääntä 

eristävillä materiaaleilla.

Kestävä korirakenne

Helppoa ajettavuutta pienellä kääntösäteellä
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Ajonvakautus käyttää 

tarvittaessa yksittäisiä 

pyöräjarruja ja vähentää 

moottorin tehoa 

varmistaakseen ajoneuvon 

kulkusuunnan pysymisen 

kuljettajan haluamalla uralla.

Ajonvakautus (VSC) 

Kuolleenkulmanvaroitin 

varoittaa kuljettajaa 

ulkopeilissä sijaitsevalla 

merkkivalolla, mikäli sivulla 

tai katveessa on toinen 

ajoneuvo. Jos olet tällöin 

vaihtamassa kaistaa ja laitat 

vilkun päälle, järjestelmä 

vilkuttaa merkkivaloa sekä 

varoittaa lisäksi äänimerkillä 

uhkaavasta tilanteesta. 

Vakiona Style, Comfort ja 

Premium -varustetasoissa.

Kuolleenkulmanvaroitin 

(BSM)

Turvallisuutta ilman kompromisseja

Land Cruiserin turvaominaisuudet eivät jätä toivomisen varaa, 

joten sinä ja perheesi voitte tehdä matkaa turvallisin mielin.

Lukkiutumattomat jarrut 

(ABS)

Normaalien lukkiutumattomien 

jarrujen lisäksi autoissa, joissa 

on MTS-maastoajoavustin 

jarrujen toiminta säätyy 

ajoalustan olosuhteiden mukaan 

tarjoten parhaan mahdollisen 

hidastuvuuden tilanteessa kuin 

tilanteessa.

Peruutusvahti (RCTA)

Peruutusvahti tuo lisäturval-

lisuutta peruuttamiseen 

parkkipaikoilla. Järjestelmä 

havaitsee ja varoittaa 

ajoneuvon takaa tapahtuvasta 

risteävästä liikenteestä, jota ei 

pysty havaitsemaan peileistä 

tai peruutuskameran näytöltä. 

Vakiona Style, Comfort ja 

Premium -varustetasoissa. 
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Rengaspainevaroitin varoittaa kuljettajaa 

alentuneesta rengaspaineesta jokaisessa 

renkaassa sijaitsevan tunnistimen avulla.

TSC hillitsee perävaunun aikaansaamia 

ajoneuvoyhdistelmän ei-toivottuja liikkeitä mm. 

tuulisella säällä. Järjestelmä tunnistaa perävaunun 

omien tunnistimiensa avulla. Järjestelmä on 

vakiona kaikissa varustetasoissa.

Land Cruiserissa on vakiona seitsemän turvatyynyä.

SRS-turvatyynyt

Perävaunun huomioiva ajonvakautus (TSC)

Rengaspainevaroitin
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Ominaisuuksia ja teknologiaa

Toyota Touch with Go on täysin integroitu 

mediakeskus, jonka 7" kosketusnäytön avulla 

hallitset niin USB-, iPod®- kuin Bluetooth® 

Toyota Touch with Go

Audio -yhteensopivia musiikkilähteitä. 

Lisäksi siinä on mm. navigointi älykkäillä 

reititysominaisuuksilla.

JBL-äänentoisto

Tämä premium-luokan äänentoistojärjestelmä 

on räätälöity yksinomaan antamaan 

Land Cruiserin sisätiloihin sellaisen 

äänimaailman, jonka se ansaitsee.

Saatavuus 

— Active

— Style

— Comfort

— Premium

Saatavuus 

— Premium
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Mallista riippuen ohjaat ohjauspyörän 

painikkeilla kätevästi muun muassa kaikkia 

Bluetooth® HF-toimintoja, audioita ja 

kameranäyttöjä.

MonitoimipainikkeetHuippuluokan ilmastointijärjestelmä

Kaksi- tai kolmialueinen automaatti-

ilmastointi pitää sisätilat siinä lämpötilassa 

kuin sinä haluat.

Saatavuus 

— Active 

— Style

— Comfort

— Premium

Saatavuus 

— Life

— Active 

— Style

— Comfort

— Premium

Saatavuus 

— Style

— Comfort

— Premium

Monitoiminäyttö

Sopivalle korkeudelle sijoitetusta suuresta 

värinäytöstä voit katsoa esimerkiksi 

ajotietokoneen tietoja tai MTS-

maastoajoavustimen näyttöä.
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Varustetasot ulkoa 

 Life 

Pääominaisuudet 
 — 17" teräsvanteet
 — Halogeeniajovalot
 — Musta etusäleikkö
 — Korinvärinen etupuskuri
 — Ulkopeilit: mustat ja sähkötoimiset
 — Takaspoileri
 — Smart Entry & Start -avaimeton 

lukitus- ja käynnistysjärjestelmä

 Active 

 — 17" kevytmetallivanteet
 — LED-ajovalot
 — LED-päiväajovalot
 — Kromattu etusäleikkö
 — Etusumuvalot
 — Ulkopeilit: korinväriset, 

sähkötoimiset, lämmitettävät ja 
sähköisesti koria vasten taittuvat 

 — Kattokaiteet
 — LED-takavalot 
 — Mustat astinlaudat
 — Mustat ovenkahvat
 — Takaspoileriin integroitu 

takalasinpyyhin

 — Ajovalonpesimet
 — Ajovalojen automaattinen 

korkeudensäätö
 — Saattovalot 
 — Korinväriset ovenkahvat
 — Peruutuskamera

Pääominaisuudet (Life -varustelun lisäksi/sijaan) 
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Style ja Comfort  

Pääominaisuudet (Active -varustelun lisäksi/sijaan) 
 —  18" kevytmetallivanteet
 — Kromattu etusäleikkö 

hopeanvärisin koristein
 — Valaistut astinlaudat

Premium  

Pääominaisuudet (Comfort -varustelun lisäksi/sijaan)
 —  Sähkötoiminen kattoluukku 
 — Etäisyystutka etusäleikön yhteydessä

 — Pysäköintitutka
 — Hämärätunnistin
 — Sadetunnistin
 — Maastokamerajärjestelmä (Comfort) 
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Varustetasot sisältä

 Life 

Pääominaisuudet 
 —  Tumma tai vaalea kangasverhoilu
 — Uretaanipäällysteinen ohjauspyörä
 — Musta keskikonsoli
 — Sisääntulovalaistus

 Active 

 
 — Tumma tai vaalea Active-

kangasverhoilu
 —  Nelipuolainen nahkapäällysteinen 

ohjauspyörä
 — Vakionopeussäädin
 — Istuinlämmittimet edessä

 — Audiojärjestelmä (Radio, CD, MP3- ja 
WMA-toisto, USB, Aux-in, Bluetooth®)

 — 6 kaiutinta
 — Käsikäyttöinen ilmastointi 

 — Toyota Touch with Go 
-mediakeskus navigoinnilla

 — 9 kaiutinta
 — Peruutuskamera
 — Etuistuimien sähkösäädöt 
 — Kaksialueinen automaatti

-ilmastointi

Pääominaisuudet (Life -varustelun lisäksi/sijaan) 
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 Style ja Comfort 

 
 — Tumma tai vaalea nahkasisustus
 — Automaattisesti tummuva taustapeili
 — Hämärätunnistin
 — Sadetunnistin
 — Puusomisteet
 — Maastoavustin (Comfort)
 — Crawl Control -hitaiden nopeuksien 

vakionopeussäädin (Comfort)
 — Maastokamerajärjestelmä (Comfort)

 Premium 

Pääominaisuudet (Comfort -varustelun lisäksi/sijaan) 
 — Mukautuva iskunvaimennus (AVS)
 —  JBL-audiojärjestelmä, 17 kaiutinta
 — Taka-akselin ilmajousitus
 — Pre-Crash-ennakoiva turvajärjestelmä
 — Mukautuva vakionopeussäädin
 — Takamatkustajien viihdejärjestelmä 

9" näytöllä 

 — Sähkökäyttöinen takatasauspyörästön 
lukko (Comfort)

 — 7-paikkaisuus (Comfort)
 — Kolmialueinen automaatti-ilmastointi 

(Comfort)
 — Kineettisdynaaminen 

jousitusjärjestelmä

Pääominaisuudet (Active -varustelun lisäksi/sijaan) 
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Lisävarusteet

Alkuperäisten Toyota-lisävarusteiden avulla voit lisätä Land Cruiserin yksilöllisyyttä juuri haluamallasi tavalla. Räätälöityjä vaihtoehtoja niin tyylin, 

käytännöllisyyden kuin innovaation suhteen, jotta sinä nauttisit autostasi aina.

1. Pakoputken ulostulo
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu, kromattu 
yksityiskohta kiinnittämään huomiota.

2. Ilmanohjaimet ovenkarmeihin
Aerodynaamisesti muotoillut ohjaimet vähentävät 
vetoisuutta ja melutasoa ajettaessa ikkunat avoimena.

3. Ulkopeilien kromikuoret
Kromilla viimeistelty kiilto kiinnittää huomion 
veistoksellisesti muotoiltuihin peileihin.

4. Takaluukun kromilista
Ajaton kromilista korostaa ajoneuvon perän 
jykevää muotoilua. 

5. Takahelman koriste
Koriste korostaa kolmiulotteisesti alahelman dynaamista 
muotoa antaen matalaprofi ilisen vaikutelman. 

6. Kylkiputket
Kromattua putkea off  road -hengessä.

Land Cruiseriin on saatavana paljon muitakin lisävarusteita. Kysy lisätietoja Toyota-jälleenmyyjältäsi.
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7. Kaksiosaiset kylkilistat
Tyylikästä suojausta. Kylkilistan keskellä kromattu 
tehostelista.

8. Tavaratilan suojaverkko 
Lattiasta kattoon asti ulottuva teräksinen suojaverkko 
tekee tavaroiden tai lemmikkien kuljetuksesta 
turvallista.

9. Tavaratilan tilanjakaja
Joustavista alumiinitangoista ja kestävästä kankaasta 
valmistettu tilanjakaja asettuu suoraan tavaratilan 
kiskoihin tarjoten monikäyttöisiä säilytystiloja. 

10. Polkupyörien kuljetusteline
Useita eri malleja. Kysy lisää Toyota-jälleenmyyjältä!

11. Lasten turvaistuimet
Toyotan laajasta mallistosta löytyy sopiva istuin 
kaikenikäisille ja -kokoisille lapsille. Kestävät 
kiinnitysratkaisut ja miellyttävät materiaalit 
yhdistävät turvallisuuden mukavuuteen.
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Ulkovärit

* Helmiäisväri. § Metalliväri.

040 Pure White

3R3 Barcelona Red§

070 Pearl White*

218 Attitude Black§

1F7 Ultra Silver§
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1H2 Dark Steel§

4T3 Light Cappuccino§

1G3 Ash Grey§

6V4 Moss Green§

202 Astral Black
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Vanteet ja verhoilut

17" Canyon -kevytmetallivanteet

Lisävaruste: Life ja Active 

(ei Luxury-paketin yhteydessä)

18" Pinacle -kevytmetallivanteet

Lisävaruste: kaikki mallit

18" Pinacle -kevytmetallivanteet

Lisävaruste: kaikki mallit

 17" kevytmetallivanteet 

Vakiona: Active

 17" teräsvanteet 

Vakiona: Life

 18" kevytmetallivanteet 

Vakiona: Style, Comfort ja Premium. 

Lisävaruste: Active
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  Life-kangasverhoilu Life-kangasverhoilu  Active-kangasverhoilu    

Active-kangasverhoilu    Style/Comfort/Premium-nahkaverhoilu    Style/Comfort/Premium-nahkaverhoilu    
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Tekniset tiedot

KULUTUS JA PÄÄSTÖT 2.8 D-4D 

6 M/T

2.8 D-4D 

6 A/T

Polttoaineen kulutus

Yhdistetty (l/100 km) 7,5 7,4

Kaupunki (l/100 km) 8,9 9,2

Maantie (l/100 km) 6,7 6,3

Polttoainesuositus Diesel, setaaniluku 48 tai enemmän Diesel, setaaniluku 48 tai enemmän

Polttoainesäiliön tilavuus (l) 87 87

CO-päästöt

Yhdistetty (g/km) 197 194

Kaupunki (g/km) 233 242

Maantie (g/km) 176 166

Muut päästöt

Päästönormi Euro 6 Euro 6

Polttoaineen kulutus, CO-arvot ja muut pakokaasupäästöt on mitattu konrolloidussa ympäristössä vakiokuntoisesta tuotantoautosta Euroopan Unionin lainsäädännön ja asetusten mukaisesti. 

Oman autosi polttoaineen kulutus ja CO-arvot saattavat poiketa mitatusta. Ajotapa ja muut tekijät (kuten tieolosuhteet, liikenne, ajoneuvon kunto, varustelu, kuorma, matkustajien määrä jne.) 

vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO-päästöihin.

M/T = Manuaalivaihteisto  A/T = Automaattivaihteisto
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MOOTTORI 2.8 D-4D 

6 M/T

2.8 D-4D 

6 A/T

Moottorin tyyppikoodi 1GD-FTV 1GD-FTV

Sylinterien lukumäärä ja järjestys 4-sylinterinen, suora 4-sylinterinen, suora

Venttiilikoneisto 16-venttiilinen DOHC 16-venttiilinen DOHC

Polttoaineen syöttöjärjestelmä Yhteispaineruiskutus Yhteispaineruiskutus

Iskutilavuus (cm) 2755 2755

Sylinterin halkaisija ja iskun pituus (mm x mm) 92,0 x 103,6 92,0 x 103,6

Puristussuhde 15,6 : 1 15,6 : 1

Suurin teho (DIN hv) 177 177

Suurin teho (kW / k/min) 130/3400 130/3400

Suurin vääntö (Nm / k/min) 420/1400–2600 450/1600–2400

SUORITUSKYKY 2.8 D-4D 

6 M/T

2.8 D-4D 

6 A/T

Huippunopeus (km/h) 175 175

0 –100 km/h (s) 12,1 12,7

JARRUT

Edessä Tuuletetut levyt

Takana Tuuletetut levyt

JOUSITUS

Edessä Päällekkäiset kolmiotukivarret

Takana Jäykkä taka-akseli nelituennalla ja poikkituennalla
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Tekniset tiedot

MITAT JA MASSAT 2.8 D-4D

Pituus (mm) 4780

Leveys (mm) 1885

Korkeus (mm) 1845

Raideväli edessä (mm) 1585 (Life-mallit teräsvantein 1605)

Raideväli takana (mm) 1585 (Life-mallit teräsvantein 1605)

Etuylitys (mm) 915

Takaylitys (mm) 1075

Akseliväli (mm) 2790

Kääntösäde renkaasta mitattuna (m) 5,8

Suurin sisäpituus (mm) 1825

Suurin sisäleveys (mm) 1565

Suurin sisäkorkeus (mm) 1240

Tavaratilan tilavuus (mahd. 3. istuinrivi laskettuna, 

tavaratilan suojaverhoon asti, litraa) 621

Kokonaispaino (kg) 2990

Omamassa (kg) 2240–2500

Jarrullisen perävaunun suurin sallittu kokonaismassa (kg) 3000

Jarruttoman perävaunun suurin sallittu kokonaismassa (kg) 750
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RENKAAT JA VANTEET Life Active Style Comfort Premium

17" teräsvanteet (245/70R17) l – – – –

17" kevytmetallivanteet (245/70R17) – l – – –

18" kevytmetallivanteet (265/60R18) – ¡ l l l

Täysikokoinen vararengas l l l l l

OFF ROAD

Maavara pienimmillään (mm) 220

Lähestymiskulma (°) 32

Jättökulma (°) 25

Ylityskulma (°) 22

Suurin kallistuskulma (°) 42

Suurin nousukulma (°) 42

1585 mm 1585 mm

1
8

4
5

 m
m

915 mm 2790 mm

4780 mm

1075 mm

1885 mm 1885 mm

l = Vakio ¡ = Lisävaruste − = Ei saatavilla
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Maastoajo-ominaisuudet  

Nousukulma Lähestymis-, ylitys- ja jättökulmat Kahluusyvyys Suurin sallittu sivuttaiskallistus

700 mm32° 22° 25°

42°42°

NELIVETOTEKNIIKKA JA AJONVAKAUTUS Life Active Style Comfort Premium

Jatkuva neliveto  l  l  l  l  l 

Takatasauspyörästön sähkökäyttöinen lukko  –  –  –  l  l 

Mukautuva iskunvaimennus (AVS)  –  –  –  –  l 

Crawl Control -hitaiden nopeuksien vakionopeussäädin  –  –  –  l    l 

Maastoavustin (MTS)  –  –  –  l    l 

Kineettis-dynaaminen jousitusjärjestelmä (KDSS)  – ¡   l   l  l 

Perävaunun huomioiva ajonvakautus (TSC)   l   l  l  l  l 

Aktiivinen vetoluistonesto (A-TRC)   l   l  l  l     l  
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Varusteet

ULKOA/ULKOPUOLI Life Active Style Comfort Premium

Ajovaloissa kotiinsaattotoiminto    – l l l l

Ajovalojen ja avaimen muistutusääni   l l l l l

Ajovalonpesimet     – l l l l

Astinlaudat: mustat     l l – – –

Etusumuvalot     – l l l l

Etusäleikkö: kromattu     – l – – –

Etusäleikkö: kromattu, hopeisin koristein – – l l l

Etusäleikkö: musta     l – – – –

Heijastinpinta-ajovalot     l – – – –

Automaattiset ajovalot hämärätunnistimella – – l l l

LED-ajovalot – l l l l

LED-päiväajovalot   – l l l l

Ovien ulkokahvat: korinväriset     – l l l l

Ovien ulkokahvat: mustat     l – – – –

Peruutuskamera     – l l l l

Peruutuskamera (sis. etukameran ja kaksi sivukameraa) – – – l l

Pysäköintitutka (edessä ja takana)   – – l l l

Automaattiset lasinpyyhkimet sadetunnistimella – – l l l

Takalasinpyyhin l l l l l

Tummennetut taka- ja takasivulasit   – – l l l

Ulkopeilit: korinväriset, sähkötoimiset, sähkölämmitteiset 

& sähköisesti koria vasten taitettavat

– l l l l

Ulkopeilit: mustat, sähkötoimiset l – – – –

Valaistut astinlaudat edustan valaisulla – – l l l

l = Vakiovaruste ¡ = Lisävaruste − = Ei saatavana
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SISÄLTÄ/MUKAVUUS Life Active Style Comfort Premium

Adaptiivisesti säätyvä jousitus (AVS)  – – – – l

Ajotietokone     l l l l l

Ilmastointilaite l – – – –

Automaattinen ilmastointilaite: kaksialue – l l – –

Automaattinen ilmastointilaite: kolmialue – – – l l

Automaattisesti tummuva taustapeili   – – l l l

Automaattinen polttoainetoiminen lisälämmitin l l l l l

Avaimeton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä l l l l l

Häikäisysuoja jatkeella     – – l l l

Jatkuva neliveto 4WD     l l l l l

Kamerajärjestelmä (Multi Terrain Monitor, MTM) – – – l l

Kattoluukku     – – – – l

Keskikonsoli: puusomistein     – – – l l

Kineettisdynaaminen jousitusjärjestelmä (KDSS) – ¡ l l l

Lasien rikkoutumistunnistin     l l l l l

Vakionopeussäädin     – l l l l

Mukautuva vakionopeussäädin (ACC)   – – – – l

Nahka/puupäällysteinen ohjauspyörä ja vaihteenvalitsin – – – – l

Nahkapäällysteinen ohjauspyörä ja vaihteenvalitsin – l l l –

Ohjauspyörän lämmitys     – – l l l

Ovien sisäkahvat: kromatut     – – l l l

Oviverhous: Active-kangas    – l – – –

Oviverhous: kangas     l – – – –

Oviverhous: nahka     – ¡ l l –

Oviverhous: nahka ja puusomisteet    – – – – l

Sähkötoiminen ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö – – l l l

Takaluukku avattavalla lasiosalla    l l l l l

Takamatkustajien viihdejärjestelmä 9" kattonäytöllä – – – – l

Varusteet
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SISÄLTÄ/MUKAVUUS Life Active Style Comfort Premium

Takatasauspyörästön lukko     – – – l l

Torsen LSD -keskitasauspyörästö     l l l l l

Tukikahvat: 4 edessä, 2 takana (5-paikkainen malli) l l l – –

Uretaanipäällysteinen ohjauspyörä ja vaihteenvalitsin l – – – –

Variable Flow Control (VFC) ohjaustehostin l l l l l

SISÄLTÄ/MUKAVUUS/ISTUIMET Life Active Style Comfort Premium

2. rivin istuimen selkänojien taitto suhteessa 40:20:40 l l l – –

2. rivin istuinten liukutoiminto (7-paikkainen malli) – – – l l

220 V -pistorasia     – – l l l

3. rivin istuimet     – – – l l

3. rivin istuimet taittuvat tasaiseksi lattiaksi 50:50 -jaolla – – – l l

Istuinverhoilu: Active-kangas     – l – – –

Istuinverhoilu: kangas     l – – – –

Istuinverhoilu: nahka     – ¡ l l l

Istuinlämmitys etuistuimilla – l l l l

Istuinlämmitys toisen istuinrivin reunapaikoilla – – – l l

Toisen istuinrivin keskikyynärnoja   l l l l l

Kuljettajan ja etumatkustajan istuimien sähkösäädöt – l l l l

SISÄLTÄ/MUKAVUUS/SÄILYTYS Life Active Style Comfort Premium

Kylmälokero     – – l l l

Lukittava, valaistu hansikaslokero kannen vaimennuksella l l l l l

Tavaroiden kiinnityskiskot     – – l l l

    l = Vakiovaruste ¡ = Lisävaruste − = Ei saatavana
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Varusteet

AUDIO JA INFORMAATIO Life Active Style Comfort Premium

Radio, CD-soitin MP3/WMA-tiedostojen soittomahdollisuus 

CD: ltä, 6 kaiutinta, Aux-In -liitäntä, USB -liitäntä, Bluetooth® 

handsfree

l – – – –

Toyota Touch® with Go -mediakeskus, sis. 7,0" kosketusnäytön, 

radion, 9 kaiutinta, Aux-in- ja USB -liitännän, Bluetooth® 

handsfree- ja audiotoiminnot sekä suomenkielisen navigoinnin 

ääniopastuksella

– l l l l

Kehittyneet mobiilipalvelut: paikkatietoa hyödyntävät internet-

haut, lisäpalvelut* (Apps) mm. Twitter, säätiedot, pysäköintitilanne 

– l l l l

Värillinen TFT-näyttö 4,2" mittaristossa, jossa mm. ajotietokone, 

maastoajoavustimet yms.

– – l l l

Bluetooth® -puhelimen puhelu- ja musiikkitoimintojen käyttö 

kosketusnäytöltä

– l l l l

Bluetooth® handsfree, säätimet ohjauspyörässä l l l l l

Ajotietokoneen ja räätälöityjen ominaisuuksien käyttö Toyota 

Touch® -mediakeskuksen näytöltä

– l l l l

Navigointi, sisältäen Euroopan kartastot, liikenneinfo ja 

nopeuskameranäyttö

– l l l l

Audiojärjestelmän säätimet ohjauspyörässä l l l l l

Vaihtamisen merkkivalo (manuaalivaihteisto) l – – – –

Mittariston kirkkauden säätö l l l l l

Kello l l l l l

Ulkolämpötilamittari l l l l l

Audio/CD, Bluetooth®, ulkoinen AUX- ja USB-liitäntä, 14 

kaiutinta (JBL)

– – – – l

Audio/CD, Bluetooth®, ulkoinen AUX- ja USB-liitäntä, 9 kaiutinta – l l l –

Audio/CD, Bluetooth®, ulkoinen AUX- ja USB-liitäntä, 6 kaiutinta l – – – –
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TURVALLISUUS Life Active Style Comfort Premium

ABS, EBD, BA, VSC, A-TRC & TSC     l l l l l

Ajoalustan valintajärjestelmä (Multi-Terrain Select, MTS) – – – l l

Etuturvavyöt: 3 pisteen ELR voimanrajoittimilla ja esikiristimillä l l l l l

Ikkunaturvatyynyt: edessä ja takana (myös 7-p. mallissa 3. 

istuinrivillä)

l l l l l

Kaksoislukitusjärjestelmä ja ovien sisäpuolinen lukituskatkaisin l l l l l

Kolmannen istuinrivin turvavyöt: 3 pisteen ELR – – – l l

Kuljettajan ja etumatkustajan kaksivaiheiset etuturvatyynyt l l l l l

Kuljettajan polviturvatyyny     l l l l l

Kuolleen kulman varoitusjärjestelmä (Blind Spot Monitor, BSM) – – – l l

Lapsilukot     l l l l l

Maastoajon vakionopeussäädin (Crawl Control) – – – l l

Mäkilähtöavustin (HAC) ja alamäkihidastin (DAC) l l l – –

Ovien sisäpuolinen lukituskatkaisin   l l l l l

Pre-Crash ennakoiva turvajärjestelmä sis. adaptiivinen 

vakionopeudensäädin (ACC)

– – – – l

Rengaspainevaroitin     l l l l l

Retkahdusvammoja torjuvat istuimet (WIL): kuljettaja sekä 

etumatkustaja

l l l l l

Sivuturvatyynyt l l l l l

Sivutörmäyssuojat     l l l l l

Sähköinen polttoaineensyötön katkaisu törmäystilanteissa l l l l l

Säädettävä turvavyön korkeus     l l l l l

Toisen istuinrivin turvavyöt: 3 pisteen ALR/ELR l l l l l

Turvaistuimen ISOFIX-kiinnitys (2. rivin reunapaikoilla) l l l l l

Turvakori ja turvapuskurit     l l l l l

Törmäyksessä kokoonpainuvat polkimet ja ohjauspylväs l l l l l

Ajonestolaite ja hälytin     l l l l l

l = Vakiovaruste ¡ = Lisävaruste − = Ei saatavana * Lisäpalveluiden tarjonta saattaa vaihdella.
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Tutustu tarkemmin Land Cruiserin teknologiaan.

Teknologia

  Hämärätunnistin 
Hämärätunnistin havaitsee ympäristön valaistustason 
ja sytyttää mittari-ja ajovalot automaattisesti hämärän 
tullessa. 

   Perävaunun huomioiva ajonvakautus (TSC) 
 Järjestelmä hillitsee perävaunun aikaansaamia 
ajoneuvoyhdistelmän ei-toivottuja liikkeitä mm. 
tuulisella säällä. Järjestelmä tunnistaa perävaunun 
omien tunnistimiensa avulla. Järjestelmän merkkivalo 
vilkkuu järjestelmän toimiessa ja jarruvalot syttyvät 
varoittamaan takaa tulevia autoilijoita.

 

   Smart Entry & Start -järjestelmä 
Perinteisen avaimen sijasta avaimettomassa lukitus-
ja käynnistysjärjestelmässä on lähetin, jonka avulla 
voit avata ovien lukituksen vain koskettamalla oven 
ulkokahvaa ja käynnistää moottorin painiketta 
painamalla. Sinun tarvitsee vain pitää Smart Entry 
-avain taskussasi.

   Dynaamiset opastusviivat peruutuskameran näytöllä 
Peruuttaminen on turvallisempaa ja ennakoitavampaa, 
kun näet Toyota Touch-järjestelmän näytöllä 
peruutuskameran kuvan. Renkaita käännettäessä 
opasteviivat näyttävät auton kulku-uran, jolloin 
näet ohjausliikkeiden vaikutuksen. 

   Aktiivinen vetoluistonesto (A-TRC) 
 Järjestelmä toimii perinteisen vetoluistoneston lisäksi 
hyvin kehittyneellä tavalla myös maasto-olosuhteissa ja 
varmistaa optimaalisen pidon vaikeissakin olosuhteissa. 

Sadetunnistin
Automaattinen sadetunnistin säätää 
tuulilasinpyyhkimien nopeuden ja pyyhkäisyvälin 
puolestasi.
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  EBS jarruvalojen hätäjarrutustoiminto 
 Voimakkaissa jarrutuksissa EBS vilkuttaa jarruvaloja 
normaalin palamisen sijaan merkkinä takanatuleville 
ja vähentää näin peräänajon riskiä. 

   LED-jarruvalot 
 LED-jarruvalojen tärkein etu on niiden syttymisnopeus 
verrattuna normaaleihin polttimoihin. Myös LED-valojen 
käyttöikä ja energiankulutus ovat paremmat. 

   SRS-turvatyynyjärjestelmä - seitsemän turvatyynyä 
 Land Cruiserissa on aina seitsemän turvatyynyä. 
Kuljettajalle ja etumatkustajalle on etuturvatyynyt sekä 
sivuturvatyynyt, kuljettajalle polvi- ja ikkunaturvatyynyt, 
jotka suojaavat kaikkia istuinrivejä myös 7-paikkaisissa 
malleissa. 

   Peruutusvahti (RCTA)  
 Peruutusvahti tuo lisäturvallisuutta peruuttamiseen 
parkkipaikoilla. Järjestelmä havaitsee ja varoittaa 
ajoneuvon takaa tapahtuvasta risteävästä 
liikenteestä, jota ei pysty havaitsemaan peileistä 
tai peruutuskameran näytöltä.      

Maastokamerajärjestelmä (MTM)
Matalilla nopeuksilla ajettaessa kuljettaja voi 
valita halutun näkymän useista eri vaihtoehdoista 
Toyota Touch-kosketusnäytölle. Kuljettajalla on 
siis halutessaan 100 % varmuus siitä, mitä esteitä 
ajoneuvon välittömässä läheisyydessä on ja millaisilla 
kulku-urilla renkaat nykyisellä ohjauskulmalla ohittuvat 
tai ylittyvät. Järjestelmään kuuluu lisäksi mittariston 
monitoiminäytöllä näkyvä kallistusmittari.

 Kuolleenkulmanvaroitin (BSM) 
Järjestelmä havainnoi ajon aikana ns. kuolleeseen 
kulmaan jäävät ajoneuvot. Mikäli kuljettaja 
aikoo vaihtaa kaistaa ja laittaa vilkun päälle, 
varoittaa järjestelmä kuljettajaa sivupeilien 
varoitusvalolla ja äänimerkillä.
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Land Cruiser on suunniteltu tarvitsemaan 
mahdollisimman vähän huoltoa. Siinä on vähemmän 
huoltoa tarvitsevia osia, jotka lisäksi kestävät 
kauemmin. Myös osien vaatima asennustyö on 
minimoitu. Nämä tekijät yhdistettynä kilpailukykyisesti 
hinnoiteltuihin Toyota -varaosiin varmistavat 
mahdollisimman alhaiset huoltokustannukset.

Älykästä suunnittelua

Toyota-huolto auttaa sinua kaikissa huoltotapauksissa,
ja niitä koskevissa kysymyksissä.

Land Cruiserin huoltoväli on 15 000 km tai yksi vuosi, 
riippuen kumpi ehdoista ensin täyttyy.

Toyota-huoltopalvelu

Land Cruiserin suunnittelussa on pyritty minimoimaan
mahdolliset kolarikorjaukset. Puskureissa on
törmäysenergiaa sitova rakenne ja kalliit sekä vaikeasti
vaihdettavat osat on sijoitettu vähemmän riskialttiisiin
paikkoihin. Kolhuille alttiit korin osat on hitsauksen
sijaan pulteilla kiinni, jolloin ne ovat huomattavasti
nopeammin vaihdettavissa. Näin ollen tavoitteena
on ollut minimoida korjaustöiden varaosa- ja
työkustannukset.

Alkuperäiset Toyota-varaosat

Land Cruiserin tarjoaa täydellistä mielenrauhaa.

Täydellinen
kuntotar-
kastus

Minimoitu 
huollontarve

Alhaiset
huolto- ja 
korjauskus-
tannukset
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Kattava takuu

3takuu3takuu

vuoden vuoden

Toyota-lisävarusteet on suunniteltu ja valmistettu 
samalla huolellisuudella ja samoja laatustandardeja 
noudattaen kuin Toyota-autotkin. Mittatilauksena 
valmistettu varuste istuu täydellisesti ja tekee autostasi 
tarpeitasi vastaavan ja juuri sinun näköisesi. Varusteet 
ovat käyneet läpi tiukat testit, joten auton oston 
yhteydessä niille annetaan myös kolmen vuoden takuu.

Toyota-lisävarusteet

3 vuoden takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat 
valmistus- tai kokoonpanovirheestä normaalissa käytössä. 
Takuu on voimassa kolme vuotta tai 100 000 km, riippuen 
siitä, kumpi ehdoista täyttyy ensimmäisenä. Ensimmäisen 
vuoden aikana ei ole kilometrirajoitusta. Jos ajoneuvoon 
tulee takuuaikainen vika, jonka takia sillä ei voi ajaa, 
takuu kattaa ajoneuvon hinauskustannukset lähimmälle 
valtuutetulle Toyota-korjaamolle. Maalipinnan takuu 
kattaa valmistus- ja materiaalivirheet kolmen vuoden 
ajan ilman kilometrirajoitusta.

Koritakuu kattaa 12 vuoden ajan ja ilman 
kilometrirajoitusta korin läpiruostumisen 
(puhkiruostumisella tarkoitetaan kotelorakenteen 
sisältä ulospäin tapahtuvaa ruostumista), jos kyseessä 
on materiaali- tai valmistusvirhe. Korilla tarkoitetaan 
korin peltiosia, mutta ei koriin kiinnitettyjä osia, 
kuten listoja, puskureita tai saranoita.
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Toyota on ylpeä jatkuvasta kehityksestään 

ympäristötehokkuuden parantamisessa. 

Jokainen yksityiskohta ja jokainen 
kokonaisuus autossasi on suunniteltu 
tuottamaan minimaalinen 
ympäristövaikutus koko niiden 
käyttöiän ajalta. Tämä tinkimätön 
sääntö on luonut autoihimme monia 
innovatiivisia ominaisuuksia, jotka 
tekevät niistä ympäristöystävällisempiä. 

Autosi suunnittelu

Maailmanlaajuisena yrityksenä 
haluamme olla asiakkaitamme lähellä 
ja tästä syystä olemme myös vahvasti 
levittäytyneet koko Euroopan alueelle. 
Tämä lyhentää kuljetuksiin kuluvaa aikaa 
ja kustannuksia, mikä on luonnollisesti 
hyvä asia sinulle ja ympäristölle. 

Kansalliset maahantuojat 
Logistiikkakeskukset (autot) 
Logistiikkakeskukset (varaosat) 
Tuotantolaitokset 
Kokoonpanotehtaat
Koulutuskeskukset

Kartalla eivät näy seuraavat yritykset: 

Toyota Caucasus LLP, Union Motors Ltd (Israel), Toyota Motor Kazakhstan LLP.

Toyotalla panostetaan voimakkaasti 
ympäristöarvoihin koko tuotantopro-
sessin ajan. Vuodesta 2007 lähtien 
keskimääräinen energiamäärä, 
joka autoa kohden valmistuksessa 
kuluu Land Cruiserin tehtaalla, 
on pienentynyt huomattavasti.

Autosi valmistus

Enemmän 
Land Cruisereita, 
vähemmän CO-

päästöjä
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Tavoitteemme on jatkuvasti etsiä 
tehokkaampia ja ympäristöystävälli-
sempiä logistiikka-ja jakelutapoja 
ja käyttää ympäristöä vähiten 
kuormittavia kuljetusvälineitä. 

Autojen ja varaosien 

kuljetukset 

Toyotan kestävän kehityksen jäl-
leenmyyjäohjelman avulla pyrimme 
vähentämään liikkeiden energian ja 
veden kulutusta sekä jätteiden määrää 
ja päästöjä. 

Autosi myyminen 

ja huolto Land Cruiserin materiaaleista on 95 % 
hyödynnettävissä. Kaikki auton osat ovat 
merkittyjä materiaalien osalta ja 
vaarallisista aineista on luovuttu lain 
2000/53/EC mukaisesti. 

Auton viimeisellä omistajalla on 
mahdollisuus viedä autonsa veloituksetta 
viralliseen romuajoneuvojen 
vastaanottopisteeseen. 
Romuajoneuvojen asianmukaisesta 
kierrätyksestä löydät lisää tietoa www.
toyota.fi  tai www.suomenautokierratys.fi  

Auton romutus

Ajamalla oikein voit säästää 20–30 % 
polttoainekuluissasi ja samalla 
vähenevät myös CO-päästöt.

01. Poista ylimääräinen kuorma, myös 
 katolta.
02. Suunnittele reittisi etukäteen, vältä 
 kiertoteitä.
03. Vältä auton käyttöä lyhyillä 
 matkoilla.
04. Tarkasta rengaspaineet 
 säännöllisesti.
05. Noudata ajoneuvosi huolto-
 ohjelmaa.
06. Vaihda vaihdetta ylöspäin ajoissa.
07. Käytä ilmastointia vain, kun se on 
 tarpeen.
08. Seuraa liikennettä, ennakoi tulevat 
 tilanteet.
09. Pidä ikkunat suljettuina.
10. Sammuta moottori, jos sinun pitää 
 olla paikoillaan yli minuutin ajan.

Aja ajatuksella

polttoainesäästö ja saman verran 
vähemmän CO-päästöjä

Land Cruiserista on 
kierrätettävissä

%95 20–30%
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Pysäyttämätön

Land Cruiserin vankkumaton maine on rakentunut 60 vuoden aikana kiistämättömän laadun, 

kestävyyden ja luotettavuuden varaan. Jatkuva korkea asiakastyytyväisyys on samalla 

sitoumus uuden Land Cruiserin suunnittelun korkeille lähtökohdille. Niihin kuuluvat luokkansa 

johtava teknologia, turvallisuus ja mukavuus ilman kompromisseja.

Toyotalle laatu on kaiken toiminnan perusta. 

Mikään ei ole niin hyvää, etteikö sitä voisi tehdä vielä paremmin. 

198419601951 1996 2002
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Jos haluat tutustua paremmin uuteen Land Cruiseriin 

tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen 

Toyota-jälleenmyyjääsi tai käy internet-sivuillamme. 

www.toyota.fi 

Värit esitteen painokuvissa voivat painoteknisistä syistä hieman erota todellisuudesta. Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa teknisiä tietoja ja 

varustelua. Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa. 
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