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NET ALS U KIJKEN WE ELKE DAG VOORUIT. OM ONSZELF TE VERBETEREN, TE 
EVOLUEREN. HET IS ONZE PASSIE OM U TE VERRASSEN – MET EEN AUTO DIE UW 
VERWACHTINGEN OVERTREFT. EEN AUTO DIE U VERTROUWEN GEEFT EN EEN 
BETER ANTWOORD HEEFT OP AL UW PLANNEN. DAAR MAG U OP REKENEN. 

TOYOTA. ALWAYS A BETTER WAY

TOYOTA BETTER HAPPY TRUST TOGETHER YOU
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Afgebeeld: Hilux Dubbele Cabine – Executive

GEEN BERG TE HOOG
ONVERWOESTBAAR SINDS 1968
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SPELEN IN DE ZANDBAK
ONVERWOESTBAAR 
SINDS 1968 
De Hilux is met recht trots op zijn lange historie van 
onverzettelijkheid. Sinds zijn eerste introductie in 
1968 heeft deze beroemde pick-up zijn reputatie 
gevestigd op alle plekken waar hij is ingezet. De Hilux 
heeft de verste uithoeken van de aarde bezocht. Hij 
bedwong vulkanen en de Afrikaanse Sahara, ging 
op ontdekkingstocht langs de Amazone en bereikte 
zelfs als eerste auto de Noordpool. 

Toyota GAZOO Racing-coureur Bernhard ten Brinke 
won met zijn Toyota Hilux de 11de etappe van Dakar 
2018. Een historische zege want niet eerder won een 
Nederlander een Dakar-etappe in de categorie Auto. 
Het Toyota GAZOO Racing team heeft in 2019 de 
loodzware rally van Dakar op zijn naam gezet.

Van Lima, La Paz en 
Cordoba in de Dakar Rally 
2018 naar de Noordpool.
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Historie
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AL 50 JAAR ONVERWOESTBAAR
HOE EEN OERDEGELIJK 
WERKPAARD TOT EEN WARE 
LEGENDE UITGROEIDE 
De Toyota Hilux vierde in 2018 zijn vijftigste 
verjaardag. De robuuste pick-up staat synoniem 
voor alles waarmee Toyota haar ijzersterke reputatie 
verwierf. Betrouwbaar, doordacht en duurzaam. Dat 
komt tot in het extreme terug bij de Hilux: niet voor 
niets maken we deze onverwoestbare pick-up al 
sinds 1968. 
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50 jaar
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Afgebeeld: Hilux Enkele Cabine
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GEEN TERREIN IS ONBEGAANBAAR
Vergeet die saaie dagen op kantoor – of u nu te maken heeft met zwaar terrein 

of met de stress van het dagelijks verkeer; niets brengt de nieuwe Hilux uit 

balans. Deze pick-up is sterker dan ooit. Met een verstevigd chassis en een 

nieuw ontworpen carrosserie borduurt deze nieuwe generatie Hilux voort op 

zijn legendarische reputatie van kracht en betrouwbaarheid. Elk afzonderlijk 

onderdeel is aan de meest rigoureuze tests onderworpen. Behalve het chassis 

is ook de wielophanging volledig vernieuwd, wat in combinatie met een nieuwe 

transmissie heeft geleid tot een beter weggedrag en meer rijcomfort. Om goed 

uit de voeten te kunnen in zwaar terrein kunt u vertrouwen op de extra grip 

van het supersnelle Active Traction Control (A-TRC) en een sperdiff erentieel. 

Met deze uitgekiende aanpassingen profi teert u nog meer van de unieke 

rijeigenschappen van de Hilux, zowel op de openbare weg als buiten de 

gebaande paden.

Kwaliteit

OP EENZAME HOOGTE

Hill-start Assist Control (HAC) houdt 

gedurende twee seconden de remdruk 

vast, nadat u uw voet van het rempedaal 

heeft gehaald. Zo rijdt u ook op een steile 

helling soepel weg, zonder 

achteruit te rollen.
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ALTIJD GOED VOORBEREID
HARD WERKEN, VEEL 
TREKKRACHT
De Hilux dankt zijn kracht aan het feit dat hij eerst en 
vooral is ontworpen als een robuust werkpaard met een 
totaal trekvermogen tot 3,5 ton* (2.800 kg tot 3.500 
kg afhankelijk van het model en modeljaar). De 
krachtige dieselmotor levert meer koppel dan ooit, 
terwijl de koelsystemen voor zowel de motor als de 
transmissie zijn verbeterd om moeiteloos de zwaarste 
aanhangers te kunnen trekken. Of u nu een aanhanger 
vol graan of een zware trailer mee wilt nemen; de Hilux 
doet het met gemak. Daarbij is het een geruststellende 
gedachte dat Trailer Sway Control (TSC) de aanhanger 
ook bij sterke zijwind en met wisselende 
rijomstandigheden stabiel houdt.

* 3.350 kg Xtra Cabine Van 4WD Euro 6.2. 
Zie prijslijst voor alle exacte maten en gewichten. 

Dankzij een krachtiger koppel en een 
maximaal trekvermogen tot 3.500 kg* trekt 

de Hilux moeiteloos de zwaarste aanhangers.
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Trekvermogen

Afgebeeld: Hilux Xtra Cab – Professional
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Afgebeeld: Hilux Xtra Cabine – Professional

14



MEER LAADRUIMTE,
MEER MOGELIJKHEDEN

 * Is circa 1.100 kg en afhankelijk van uitvoering. 
 §  Laadbak Enkele Cabine 2.315 mm (lengte), 1.575 mm (breedte), Laadbak Xtra 

Cabine 1.846 mm (lengte), 1.540 mm (breedte), Laadbak Dubbele Cabine 
1.525 mm (lengte), 1.540 mm (breedte).

Van sommige dingen kunt u nooit genoeg hebben. 
Met de nieuwe Hilux kunt u dankzij het maximale 
laadvermogen tot ruim 1.100 kg* meer meenemen. De 
nieuw ontworpen laadbak geeft u met een lengte van 
2.315 mm§ en een breedte van 1.575 mm meer ruimte 
om volumineuze vrachten te vervoeren. Ook de in 
robuust staal uitgevoerde scharnieren van de laadklep 
zijn berekend op zware ladingen. Daarbij kunt u met 
de standaard aanwezige bevestigingshaken, aan de 
buitenzijde van de laadbak, uw lading stevig vastzetten.

Laadvermogen

Met Downhill Assist Control rijdt u zonder 
problemen een steile helling af. Het systeem 
bedient de remmen automatisch om een 
lage, constante snelheid aan te houden en 
om de auto stabiel te houden. Zo kunt u zich 
concentreren op het sturen en eventuele 
obstakels in de gaten houden.

VAN ALLE MARKTEN THUIS
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STILLE KRACHT

De 2,4 liter D-4D dieselmotor levert 
het grootste deel van zijn vermogen 

in het lage tot midden-toerengebied, 
met krachtige acceleraties als resultaat. 

De brandstofeffi  ciency is verbeterd, 
terwijl motorgeluiden tot een minimum 

worden beperkt.

KOPPELKONING
De high-tech Euro 6.2 2,4 liter D-4D dieselmotor van 
de Hilux geeft kracht een extra dimensie. De 150 pk 
(110 kW) sterke motor ontwikkelt met tussen de 
1.600 en 2.000 tpm het hoge koppel van 400 Nm. 
Het resultaat: een krachtige en soepele acceleratie. 
Het vermogen is bovendien een belangrijke factor 
voor het enorme trekvermogen van de Hilux. Daarbij 
is de motor uitzonderlijk stil én effi  ciënt.

Door de uitgekiende geluidsisolatie vergeet u zelfs 
bijna dat u in een robuuste pick-up rijdt. Hetzelfde 
geldt voor de nieuw ontwikkelde handgeschakelde 
zesversnellingsbak en de 6-traps automaat. 
Beide transmissies geven de rijsensatie van 
een premium SUV. 

 DIESEL 

2,4 liter D-4D
handgeschakeld

Vermogen 
150 pk/110 kW 

Koppel 
400 Nm bij 

1.600–2.000 tpm 
Brandstofverbruik 

vanaf 6,6 l/100 km 
CO-emissies 

vanaf 171 g/km 
Acceleratie 

 13,23 seconden
0–100 km/u

 DIESEL 

2,4 liter D-4D
automaat

Vermogen 
150 pk/110 kW 

Koppel 
400 Nm bij 

1.600–2.000 tpm
Brandstofverbruik 

6,9 l/100 km 
CO-emissies 

183 g/km 
Acceleratie 

 12,75 seconden
0–100 km/u
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Motor

Alle in deze brochure aangehaalde indicatieve brandstofverbruikcijfers 
en emissiewaarden worden gemeten in een gecontroleerde omgeving 
overeenkomstig de Europese richtlijnen. De meting wordt uitgevoerd op 
een standaard productievoertuig. In de praktijk zijn het brandstofverbruik 
en de emissie mede afhankelijk van factoren zoals weersomstandigheden, 
belading, bandenspanning, rijgedrag, gebruik en uitvoering. Afgebeeld: Hilux Dubbele Cabine – Executive
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Design

GESPIERD DESIGN
Wanneer de Hilux is bedekt met stof en modder, zijn er 
maar weinig pick-ups die er zo stoer en indrukwekkend 
uitzien. Zijn stoere design past bij zijn karakter als 
werkpaard, maar heeft tegelijkertijd een ingetogen 
elegantie. Dit is design van Toyota op zijn best: krachtige 
vormen en scherpgesneden hoeken die de Hilux een 
robuuste uitstraling geven. De brede, in de motorkap 
geïntegreerde grille wordt gefl ankeerd door eigentijdse 
LED koplampen, terwijl de gespierde fl anken subtiel 
iets verraden van zijn imposante kracht. De chromen 
sierlijsten rond de ramen en een brede keuze aan 
lichtmetalen velgen zorgen voor een fraai accent.

KLAAR VOOR HET AVONTUUR

Een royale uitrusting: LED dagrijverlichting 
en LED koplampunits geven het front een 
brede, meer gespierde uitstraling. 

Afgebeeld: Hilux Dubbele Cabine – Executive met accessoires
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Afgebeeld: Hilux Dubbele Cabine – Executive
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Interieur

(1) De 60:40 deelbare achterbank kan 
omhoog worden geklapt voor meer 
laadvolume.
(2) Het gekoelde vak boven het 
handschoenencompartiment houdt uw 
drankjes koud. In het interieur van de Hilux 
vindt u maar liefst 11 opbergvakken. 

WELKOM THUIS
RUWE BOLSTER, BLANKE PIT 
Bij deze pick-up draait veel om het kwalitatief 
hoogstaande interieur waar aantrekkelijke, duurzame 
materialen worden gecombineerd met de nieuwste 
technologie die volledig in dienst staat van uw comfort. 
De nieuwe Hilux beschikt als enige in zijn klasse 
over elektronische hulpsystemen die rolneigingen 
tegengaan en daarmee bijdragen aan rijcomfort dat 
vergelijkbaar is met dat van een luxe SUV. Ook de nieuw 
ontworpen, met leder afgewerkte stoelen bieden meer 
comfort en zijdelingse steun. Het stuurwiel kunt u in 
hoogte en diepte verstellen, waardoor u de voor u ideale 
zithouding instelt. De Hilux is ook beschikbaar met 
automatische airconditioning en via de 220V-uitgang 
in de middenconsole kunt u onderweg altijd uw 
elektronica opladen. 

1. 2.
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Een nieuw, multifunctioneel 
kleurendisplay waarop u 
belangrijke reisinformatie 
en voertuiggegevens kunt 
afl ezen.

Multi-information display

Met dit multimediasysteem 
beschikt u over een scala aan 
informatie en entertainment, 
bedienbaar via een stijlvol 
7" display. Via het gebruiks-
vriendelijke menu heeft u 
toegang tot een groot 
aantal functies.*

Toyota Touch® 2 & Go 
navigatie

Afgebeeld: Hilux Dubbele Cabine – Executive
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Technologie

CONTROLE KAMER
EEN NIEUWE DIMENSIE
IN TECHNOLOGIE
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? De Hilux 
zit boordevol innovatieve technologieën die het leven 
onderweg veraangenamen. Zo beschikt u met het touch-
screen van Toyota Touch® 2 over een reeks aan praktische 
multimedia functies. Kiest u voor een combinatie met het 
uitstekende audiosysteem, dan bedient u de volumeknop 
vanaf het stuurwiel. Een andere primeur voor de Hilux 
is de aanwezigheid van een nieuw 4,2" informatiedisplay 
in het instrumentarium. Daarop leest u belangrijke 
voertuiginformatie af, die u helpt effi  ciënter te rijden. Ook 
vindt u hier informatie van de tripcomputer, met belangrijke 
ritgegevens. Bovendien bedient u deze functie eenvoudig 
met de daarvoor aanwezige knoppen op het stuurwiel. 

Voor extra gebruiksgemak 
schakelt u de vierwiel-
aandrijving van de Hilux in 
met een elegante schakelaar, 
in plaats van met een hendel.

4-Wheel-Drive schakelaar

Hiermee ontgrendelt u de 
auto door simpelweg een 
knop op de portiergreep in 
te drukken. Met de start-/
stopknop start u vervolgens 
de motor. U hoeft alleen 
de Smart Entry sleutel bij u 
te dragen.

Smart Entry & Start System

 *  Standaard op de Hilux Professional. Het Go navigatiesysteem is voor de Executive 
uitvoering standaard, voor de Hilux Professional is dit systeem optioneel.
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Detecteert in het donker andere voertuigen en 
voetgangers die zich in de rijbaan van de auto bevinden. 
Is er kans op een aanrijding, dan ontvangt de bestuurder 
een waarschuwingssignaal. Onderneemt de bestuurder 
niet tijdig actie, dan treedt automatisch het remsysteem 
in werking.

Pre-Collision System* met detectie 

voetgangers in het donker 

Adaptive Cruise Control

Bewaart een veilige afstand tot de auto voor u. Rijdt u te 
dicht op uw voorganger, dan vermindert het systeem 
automatisch uw rijsnelheid. Indien noodzakelijk treden 
daarvoor de remmen en remverlichting in werking. 
Zodra de situatie dit weer toelaat, accelereert uw auto 
automatisch weer tot de vooraf ingestelde snelheid.
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Veiligheid

HOGE SCORES VOOR VEILIGHEID
Zware omstandigheden? Dan is de Hilux in zijn element. Hij 
is niet voor niets gebouwd om bestand te zijn tegen de meest 
veeleisende situaties. De Hilux Professional en Executive zijn 
standaard uitgerust met Toyota Safety Sense, dat bestaat uit 
meerdere actieve veiligheidssystemen die waken over uw comfort 
en veiligheid, waaronder Adaptive Cruise Control, het Pre-
Collision System* dat ook voetgangers en fi etsers detecteert en 
Intelligent Adaptive Cruise Control*. Voor het verbeterde chassis 
en de carrosserie is gebruik gemaakt van staal met een hoge 
treksterkte (HTSS) om alle passagiers in geval van een aanrijding 
goed te beschermen. Daarbij zorgen verstevigingsbalken in de 
fl anken ervoor dat er meer botsenergie wordt geabsorbeerd 
en dat deze gelijkmatiger wordt verdeeld. Andere actieve 
veiligheidssystemen die tot de standaarduitrusting van de Hilux 
behoren, zijn Vehicle Stability Control (VSC) en zeven airbags.

GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT

Houdt een vooraf ingestelde, constante snelheid vast en 
bewaart een veilige afstand tot uw voorganger. Rijdt u 
te dicht op uw voorganger, dan vermindert het systeem 
automatisch uw rijsnelheid. Indien noodzakelijk treden 
daarvoor de remmen in werking. Verandert de plaatselijk 
geldende maximum rijsnelheid, dan waarschuwt het systeem 
de bestuurder om de ingestelde snelheid aan te passen.

Pre-Collision System met fi etsersdetectie

Detecteert fi etsers en andere voertuigen. Wanneer er 
risico is op een aanrijding, dan krijgt de bestuurder een 
waarschuwingssignaal. Reageert u niet snel genoeg, dan 
treden de remmen automatisch in werking. 

Intelligent Adaptive Cruise Control* 

* Alleen beschikbaar met Road Sign Assist.
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Laadvermogen 1.105–1.130 kg
Max. toelaatbaar totaalgewicht tot 3.080 kg
Motor 2,4 liter D-4D diesel
Aandrijving 2WD en 4WD
Transmissie handgeschakeld

Hilux Enkele Cabine Hilux Xtra Cabine

Afgebeeld:
Hilux Enkele Cabine – Cool Comfort
Hilux Xtra Cabine – Professional
Hilux Dubbele Cabine – Executive

2340 mm

18
30

 m
m
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Modelvarianten

Laadvermogen 1.105–1.125 kg
Max. toelaatbaar totaalgewicht tot 3.150 kg
Motor 2,4 liter D-4D diesel
Aandrijving 2WD en 4WD
Transmissie handgeschakeld

Hilux Dubbele Cabine

RUIM EN VEELZIJDIG
EEN HILUX VOOR AL UW WENSEN 
Wat u ook wilt vervoeren, beroepsmatig of in uw vrije 
tijd, er is altijd een Hilux met het juiste antwoord op al uw 
vragen. Het interieur is opnieuw ontworpen en biedt meer 
ruimte voor alle passagiers. Voorin beschikt u over meer 
schouder- en hoofdruimte. Ook zijn de stoelen ruimer 
verstelbaar en is het stuurwiel in zowel hoogte als diepte 
verstelbaar zodat u altijd een goede zithouding kunt 
vinden. Daarnaast komen de passagiers achterin door 
de extra beenruimte fris en ontspannen aan op de plaats 
van bestemming, klaar voor het volgende avontuur.

Laadvermogen 1.135–1.160 kg
Max. toelaatbaar totaalgewicht tot 3.210 kg
Motor 2,4 liter D-4D diesel
Aandrijving 4WD
Transmissie handgeschakeld of automaat

1545 mm
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COMFORT & COOL COMFORT
HILUX UITVOERINGEN Leverbaar in alle carrosserievarianten

Comfort (Enkele Cabine)
  – 17" stalen velgen
  – Zwarte bumpers en grille
  – Bestuurders- en passagiersairbag
  – Zij-, curtain- en knieairbags
  – Vehicle Stability Control, Traction 
Control, Hill Start Assist

Cool Comfort
  – Airconditioning (handbediend)
  – Radio CD-speler met USB 
en Bluetooth®

  – Elektrisch bedienbare 
ramen vóór

  – Elektrisch bedienbare en 
verwarmde buitenspiegels

  – 4WD met sperdiff erentieel
  – Cruise Control (op Xtra- en 
Dubbele Cabine)
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Uitvoeringen
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Leverbaar als Xtra Cabine en Dubbele Cabine

PROFESSIONAL
HILUX UITVOERINGEN

Belangrijkste kenmerken (meeruitrusting 
t.o.v. Hilux Cool Comfort)

  – 17" lichtmetalen velgen
  – Bumper in carrosseriekleur
  – Bumper achter, grille en hendel 
achterklep in chroom

  – Treeplanken
  – Mistlampen vóór
  – Privacy glas
  – Stop & Start-systeem
  – Toyota Touch® 2 multimediasysteem 
met 7" kleurenscherm

  – DAB+ radio
  – CD-speler
  – Bluetooth®
  – Adaptive Cruise Control
  – Toyota Safety Sense 2
  – Optioneel: Go navigatiesysteem
  – Climate Control (Dubbele Cabine)
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Uitvoeringen
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Uitvoeringen

CHALLENGER & EXECUTIVE
Challenger leverbaar als Xtra Cabine, 

Executive als Dubbele CabineHILUX UITVOERINGEN

  – 18" lichtmetalen velgen
  – Climate Control
  – Stoelverwarming
  – LED koplampen
  – LED dagrijverlichting
  – Go navigatiesysteem

  – 18" lichtmetalen velgen
  – Automaat 
  – Climate Control
  – Lederen bekleding (zwart)
  – Stoelverwarming
  – Keyless entry en startknop
  – LED koplampen
  – LED dagrijverlichting
  – Go navigatiesysteem

Xtra Cabine Challenger
Belangrijkste kenmerken (meeruitrusting 
t.o.v. Hilux Xtra Cabine Professional)

Dubbele Cabine Executive
Belangrijkste kenmerken (meeruitrusting 
t.o.v. Hilux Dubbele Cabine Professional)
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MET DE HILUX KUNT U ELK AVONTUUR AAN. ZEKER WANNEER U KIEST 
VOOR ROBUUSTE EN BESCHERMENDE ACCESSOIRES DIE ZIJN STERKE 
PUNTEN EXTRA BENADRUKKEN. ACCESSOIRES DIE VAN PAS KOMEN 
TIJDENS HET WERK EN IN UW VRIJE TIJD, EN WAARMEE U UW HILUX 
HELEMAAL AFSTEMT OP UW PERSOONLIJKE WENSEN.

KLAAR VOOR DE UITDAGING 

4

5

3
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Accessoires

1. Rollbar

Een stevige, roestvrijstalen rollbar geeft 
de Hilux een krachtige uitstraling.

2. Bedliner 

Duurzame bescherming voor de laadbak. 
Vervaardigd uit duurzame kunststof en op 
maat gemaakt tot onder de laadbakrand.

3. Side bars RVS Premium

Deze elegante side bars van roestvrijstaal 
beschermen de onderzijde van de 
carrosserie tegen kleine schades. Voorzien 
van een opstap met antisliplaag, zodat u 
gemakkelijk instapt. 

4. Pushbar met geïntegreerde 

bodembeschermplaat

Versterkt het stoere karakter van de Hilux.

5. Chroom ornament mistlampen

Een stijlvol chromen accent voor de 
mistlampen en voorbumper van uw auto.

6. Dorpelinstaplijstset 

Stijlvol accent dat tegelijkertijd de dorpels 
beschermt tegen krassen.

3

1

2

6.
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TOEGEVOEGDE 
WAARDE 
DE HILUX IS OP ELKE TAAK 
VOORBEREID, OF U NU IN 
ZWAAR TERREIN RIJDT OF OP 
DE SNELWEG. WILT U ECHT DE 
PROEF OP DE SOM NEMEN, DAN 
MAAKT U MET DE ORIGINELE 
ACCESSOIRES VAN TOYOTA 
EEN GOEDE KEUZE. DE REEKS 
OMVAT TAL VAN FUNCTIONELE 
EN DOORDACHTE DETAILS OM 
UW HILUX HELEMAAL NAAR 
UW HAND TE ZETTEN. 

2

2

3

1
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Accessoires

1. Tonneau cover aluminium 

rollover 

Bescherm uw Hilux tegen 
nieuwsgierige ogen: met 
deze afsluitbare aluminium 
rolcover is de lading goed 
beschermd.

2. Tonneau cover hard 

inclusief rollbar

Opvallende bescherming: de 
afsluitbare en scharnierende 
cover is voorzien van een 
subtiele spoiler. Leverbaar 
in alle carrosseriekleuren 
en optioneel leverbaar met 
roestvrijstalen rollbar.

3. Side bars RVS

Deze elegante side bars 
van roestvrijstaal vormen 
een opvallend accent en 
beschermen de onderzijde 
van de carrosserie tegen 
kleine schades.

4. Hardtop

Weerbestendige en zeer 
praktische hardtop die 
naadloos aansluit op de 
laadbak van de Hilux. 
Voorzien van afsluitbare en 
scharnierende achterruit 
en LED-verlichting in het 
interieur. Voor Van modellen 
zijn geblindeerde hardtops 
beschikbaar.

5. Trekhaak type fl ens

Met zijn hoge trekvermogen is 
deze trekhaak een onmisbaar 
accessoire voor uw Hilux. De 
kogel kan vervangen worden 
door een vangmuilkoppeling.

6. Verschuifbare laadvloer

De laadvloer schuift over een 
aluminium rails en kan helpen 
om ladingen tot 300 kilo 
gemakkelijker op hun plek te 
schuiven. De antisliplaag en 
opstaande randen houden de 
lading op zijn plek.

7. Bagagebox zijkant laadbak 

Gemonteerd aan de zijkant 
van de laadruimte en 
gemakkelijk toegankelijk. De 
bagagebox is afsluitbaar en 
beschermt de inhoud tegen 
water, modder en zand.

8. Bedliner aluminium incl. 

wielkastbeschermers

Beschermt de laadbak door 
een aluminium laag tegen 
krassen en beschadigingen.

9. Automatisch inklapbare 

spiegels

De spiegels klappen bij 
het afsluiten van de auto 
automatisch in.

Kijk op www.toyota.nl voor volledige informatie 
over de accessoires voor de Hilux.

6
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040 Pure White

218 Attitude Black§

 * Parelmoerlak alleen voor Xtra en Dubbele Cabine. § Metallic lak. ◊ Tabasco Orange lakkleur alleen voor Xtra en Dubbele Cabine.

4R8 Tabasco Orange◊

ALTIJD DE 
JUISTE KLEUR
9 KLEUREN OM 
TE BEDEKKEN 
MET ZAND, STOF 
EN MODDER
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1G3 Ash Grey§

8X2 Hydro Blue§

070 Pearl White*

3T6 Volcano Red§

1D6 Zircon Silver§

4V8 Avantgarde Bronze§

Lakkleuren
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17" lichtmetalen velg 

(6-dubbelspaaks) 

Optioneel voor alle uitvoeringen

 17" lichtmetalen velg 

(6-spaaks) 

Standaard voor Hilux Professional

17" zilver stalen velg 

Standaard voor Hilux Comfort 
Enkele Cabine      

18" bi-tone black lichtmetalen 

velg (6-spaaks)

Optioneel voor alle uitvoeringen

 18" bi-tone grey lichtmetalen 

velg (6-spaaks)  

Standaard voor Hilux Challenger 
en Executive

17" zwarte stalen velg 

Standaard voor Hilux Cool Comfort 
Xtra en Dubbele Cabine

17" lichtmetalen velg 

(6-spaaks)

Optioneel voor alle uitvoeringen

KLAAR VOOR DE START
ROBUUSTE VELGEN, DUURZAME AFWERKING
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Velgen en interieurcombinaties

Stoff en bekleding, zwart

Standaard op Professional en Challenger
Geperforeerde lederen bekleding, zwart

Standaard op Executive en optioneel 
op alle uitvoeringen

Stoff en bekleding, zwart

Standaard op Xtra Cabine en Dubbele 
Cabine Cool Comfort  

Stoff en bekleding, zwart

Standaard op Enkele Cabine Comfort 
en Cool Comfort*

* Enkele Cabine Comfort krijgt kunstlederen bekleding bij keuze voor het Comfort-pakket.
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Met ABS wordt voorkomen dat de wielen van uw auto 
tijdens het remmen blokkeren. Tegelijkertijd zorgt EBD 
voor een optimale verdeling van de remkracht over de 
wielen. Daarmee helpen beide systemen u om uw auto 
bij hard remmen onder controle te houden.

Anti-lock Braking System (ABS) en Electronic 
Brakeforce Distribution (EBD)

Tijdens een afdaling van een steile helling, bedient DAC 
de remmen om de auto stabiel te houden, en om een 
constante snelheid tussen 5 en 7 km/u aan te houden. 
Nadat het systeem eenmaal is geactiveerd, hoeft u als 
bestuurder niet langer het gaspedaal te bedienen. Bij 
de Toyota Hilux werkt DAC zowel tijdens vooruit als 
achteruit rijden. 

Downhill Assist Control (DAC)

In geval van een noodstop staat BA u terzijde door 
te zorgen voor extra remdruk. Daarmee wordt het 
potentieel van ABS ten volle benut.

Brake Assist (BA)

Als bestuurder kunt u na het parkeren instellen dat de 
koplampen nog 30 seconden blijven branden, zodat u 
niet in het donker naar de voordeur hoeft te lopen.

Follow-me-home verlichting

A-TRC houdt u onder de zwaarste omstandigheden 
in het juiste spoor, op de weg én in het terrein. 
Deze intelligente vorm van Traction Control remt 
een eventueel doorslippend wiel af, en verdeelt het 
beschikbare vermogen gelijkmatig over de drie wielen 
die nog wel grip hebben.

Active Traction Control (A-TRC)

HAC is een nuttig hulpmiddel bij het wegrijden op een 
steile helling. Het zorgt er gedurende twee seconden 
voor dat er remdruk is op alle wielen, zodat de auto niet 
naar achteren rolt. Het wordt ingeschakeld door kort, 
maar stevig op het rempedaal te trappen voordat u 
wilt wegrijden. 

Hill-start Assist Control (HAC)

LEES MEER OVER DE SLIMME VEILIGHEIDSSYSTEMEN EN HIGHTECH 
UITRUSTING DIE DE HILUX TOT LEIDER IN ZIJN SEGMENT MAKEN.

WOORDENLIJST
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Woordenlijst

In plaats van met een conventionele sleutel kunt u de 
portieren ook ontgrendelen met de afstandsbediening 
van het Smart Entry & Start System. Als u de 
portiergreep aanraakt, zal de auto zich ontgrendelen 
en kunt u instappen. Om de motor te starten of uit te 
schakelen, drukt u op de Startknop. U hoeft slechts de 
Smart Entry sleutel bij u te dragen.

Smart Entry & Start System

Alle delen van de constructie van de carrosserie, 
waaronder dwarsbalken, dorpels en de steunen voor 
de wielophanging, zijn verstevigd en hebben een 
uitzonderlijk hoge torsiestijfheid.

Robuuste carrosserie

De Hilux is uitgerust met zeven airbags, waaronder 
een knie airbag voor de bestuurder, front airbags, side 
airbags vóór en curtain airbags die de hoofden van 
zowel de voor- als achterpassagiers beschermen.

Supplemental Restraint System (SRS) – 7 airbags 

TSC voorkomt het slingeren van een aanhanger, 
bijvoorbeeld door wind, oneff enheden in het wegdek of 
een onverwachte stuurbeweging. Het systeem maakt 
gebruik van sensoren om de acceleratie en stuurhoek 
van de auto te registreren, en remt automatisch af 
zodra de aanhanger begint te slingeren. U hoort een 
waarschuwingssignaal op het moment dat TSC in werking 
treedt. Om achteropkomend verkeer te waarschuwen, 
activeert het systeem tegelijkertijd ook de remlichten.

Trailer Sway Control (TSC)

Wanneer u onverwacht moet uitwijken, of in een bocht 
te maken heeft met gladheid, houdt VSC uw auto stabiel. 
Het systeem voorkomt dat u in een slip raakt door per 
individueel wiel de juiste remkracht uit te oefenen en 
eventueel het motorvermogen te verlagen.

Vehicle Stability Control (VSC)

Bij een aanrijding met lagere snelheid en met name bij 
een aanrijding van achteren, zorgen de WIL-voorstoelen 
en hoofdsteunen voor extra bescherming van uw hoofd 
en rug. Dit vermindert de kans op een whiplash.

Whiplash Injury Lessening (WIL) voorstoelen 
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ZORGELOOS 
RIJDEN MET 
UW TOYOTA
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Kwaliteit en service

Neem voor meer informatie over zorgeloos rijden contact op met uw Toyota-dealer.
 * Neem contact op met uw Toyota-dealer voor nadere informatie over onze garantiebepalingen.

TOYOTA PECHHULP
Na de eerste registratie van uw Toyota heeft u 
recht op Toyota Pechhulp voor de duur tot aan 
het eerste voorgeschreven onderhoud (in tijd 
en/of kilometers). Bij het eerste onderhoud 
biedt uw Toyota-dealer de mogelijkheid te 
kiezen uit meerdere onderhoudspakketten, 
waarvan een aantal inclusief pechhulp. 
Indien u recht heeft op Toyota Pechhulp, dan 
kunt u altijd een beroep doen op de 24-uurs 
hulpdienst. Daarmee bent u in 40 Europese 
landen verzekerd van doeltreff ende hulp bij 
pech onderweg. Kunt u door bijvoorbeeld een 
technisch mankement niet verder rijden, 
dan biedt het Toyota Pechhulpprogramma 
meerdere mogelijkheden om uw weg te 
kunnen vervolgen.

ORIGINELE 
ACCESSOIRES
De accessoires van Toyota worden gemaakt 
volgens dezelfde kwaliteitseisen en met 
hetzelfde oog voor detail als uw Toyota. 
Voor de accessoires van Toyota geldt een 
garantietermijn van drie jaar, wanneer u deze 
gelijktijdig met uw Toyota heeft gekocht*.

ORIGINELE 
ONDERDELEN
De accessoires van Toyota worden gemaakt 
volgens dezelfde kwaliteitseisen en met hetzelfde 
oog voor detail als uw Toyota. Elk accessoire is op 
maat gemaakt voor uw Toyota, zodat u alle vrijheid 
heeft om uw Toyota een persoonlijke touch te 
geven. De accessoires worden onder de zwaarste 
omstandigheden getest, zodat u er volledig op 
kunt vertrouwen. Voor originele accessoires van 
Toyota geldt dan ook een garantietermijn van drie 
jaar, wanneer u deze gelijktijdig met uw Toyota 
heeft gekocht.

EXTRA VEILIGHEID
Uw Toyota is standaard uitgerust met een 
veiligheidssysteem, dat de zwaarste tests van 
verzekeringsmaatschappijen weerstaat. De 
startonderbreker is goedgekeurd door alle grote 
Europese verzekeringsmaatschappijen.

SERVICE VAN 
TOPKWALITEIT
Uw Toyota-dealer geeft u advies over het 
noodzakelijke onderhoud van uw auto. Uw 
auto heeft minimaal elke 2 jaar of, afhankelijk van 
de motoruitvoering, om de 30.000 km of 40.000 km 
(afhankelijk van wat het eerst aan de orde is) een 
grote onderhoudsbeurt nodig. Een ander onderdeel 
van het service programma voor uw Toyota is een 
kleine onderhoudsbeurt. Deze wordt jaarlijks of, 
afhankelijk van de motoruitvoering, na 15.000 km 
of 20.000 km uitgevoerd.

UITGEBREIDE 
GARANTIE
Voor elke Toyota geldt een garantietermijn 
van 3 jaar/100.000 km. De garantie dekt elk 
defect dat voortkomt uit een productiefout. 
Ook sleepkosten naar de dichtstbijzijnde 
Toyota-dealer vallen onder de garantie. 
Voor oppervlakteroest en lakschade op 
carrosseriedelen geldt drie jaar volledige 
garantie wanneer de schade voortkomt uit 
een productiefout. De garantietermijn voor 
roesten van binnenuit als gevolg van een 
productie- of materiaalfout voor elke Toyota 
(bedrijfsauto’s uitgezonderd) bedraagt 12 jaar.

LAGE ONDER-
HOUDSKOSTEN
Onze Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd 
om onderhoudskosten tot een minimum 
te beperken. Er zijn minder onderdelen die 
onderhoud nodig hebben, terwijl er bovendien 
steeds duurzamere materialen worden gebruikt. 
Minstens zo belangrijk is dat technologische 
snufjes in een Toyota gemakkelijk bereikbaar zijn 
gemaakt om de tijd die aan onderhoud wordt 
besteed zo kort mogelijk te maken. Dit alles 
in combinatie met een gunstige prijsstelling 
maakt dat uw Toyota tegen de laagst mogelijke 
kosten altijd in optimale conditie blijft. 
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Bij Toyota gaan we verder dan het 

creëren van milieuvriendelijke auto’s. 

We willen de wereld beter achterlaten 

dan we haar vonden. Daarom 

heeft Toyota voor 2050 een zestal 

milieudoelstellingen geformuleerd. 

Stuk voor stuk uitdagend, maar we zijn 

vastbesloten om positieve en duurzame 

impact te maken. Op onze maatschappij 

en op de wereld als geheel.

Kijk voor meer informatie over 
het milieubeleid van Toyota op 
www.toyota.nl/milieu of neem 
contact op met uw Toyota-dealer.

TOYOTA 2050 
ENVIRONMENTAL
CHALLENGES
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Milieu

*  De LCA-methodiek die Toyota toepast voor personenauto’s is goedgekeurd 

door TÜV Rheinland en gecertifi ceerd volgens de ISO 14040/14044 normen.

De Toyota Hilux wordt volgens

de hoogste kwaliteitsnormen

gebouwd bij TMUK in Burnaston,

United Kingdom.

In 2050 willen we de CO-emissies van onze
voertuigen hebben gereduceerd met 90%,
ten opzichte van het niveau in 2010. Om dit
te bereiken, promoten we de ontwikkeling
van nieuwe voertuigen met lage of zelfs
geen schadelijke emissies.

NIEUWE VOERTUIGEN – NUL CO₂-

EMISSIES

DOELSTELLING 1

We werken aan meer milieuvriendelijke designs
– en analyseren en verfi jnen deze modellen
totdat de impact op het milieu zo laag mogelijk
is, gedurende de gehele levenscyclus*.

LIFE CYCLE – NUL CO₂ EMISSIES

DOELSTELLING 2

We zijn vastbesloten om onze fabrieken 
energiezuiniger te maken en vaker gebruik 
te maken van duurzame energiebronnen, 
zoals zonne- en windenergie en waterstof.

FABRIEK – NUL CO₂-EMISSIES

DOELSTELLING 3

We zijn gestart met het opvangen van 
regenwater in onze productiefaciliteiten. 
Tevens hebben we nieuwe zuiveringsmethodes 
ontwikkeld, zodat we water kunnen 
hergebruiken of veilig kunnen terugvoeren 
in de lokale watervoorraad.

MINIMALISEREN EN OPTIMALISEREN

VAN WATERVERBRUIK

DOELSTELLING 4

Ruim 40 jaar werken we aan de uitdaging
van het hergebruik van materialen. Met als
resultaat dat 95% van iedere Toyota Hilux 
nu herbruikbaar is. Daarbij bieden we nieuwe 
en innovatieve methoden om uw voertuig in 
te leveren, wanneer hij uiteindelijk het einde
van zijn reis bereikt.

STIMULEREN VAN EEN CIRCULAIRE

ECONOMIE EN SAMENLEVING

DOELSTELLING 5

Om in harmonie te leven met de natuur,
organiseren wij herbebossing, planten we
bomen en groene stadstuinen en voeren we
tal van andere groene initiatieven uit, op
onze eigen grond en in de wijdere wereld.

VORMEN VAN EEN SAMENLEVING

IN HARMONIE MET DE NATUUR

DOELSTELLING 6
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MEER INFORMATIE OVER TOYOTA? 

BEL OF WHATSAPP GRATIS NAAR 0800-0369* 

OF BEZOEK WWW.TOYOTA.NL 

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-65000, oktober 2019.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specifi caties voldoen aan internationale normen en kunnen derhalve 
afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specifi caties en/of uitvoeringen. Neem voor meer details contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het 
drukprocedé enigszins afwijken van de actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de 
gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.

10/19/HIL/NL/5.000 youtube.com/
toyotanederland

facebook.com/
toyotanederland

twitter.com/toyotanl instagram.com/
toyotanederland

* Op werkdagen van 8–21 uur en op zaterdag van 9–17 uur.




