
  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 Modelo / Versão 

 Códig. Modelo / Sufx 

 Transmissão 

Cilind. / Potência / 
Binário 

 Dimensões (c / l / a) 

TOYOTA 
 
Land Cruiser VX 4.5 V8, 4x4, Station Wagon - Automático 
 

VDJ200R–GNTEZ/ A1 
 
Ligeira passageira fechada do tipo SUV, 5-portas, 8-lugares 

ABS, EBD & BA 
Suspensão KDSS 
Airbags: condutor e passageiro, de cortina e laterais 
(dianteiros e traseiros) 
Airbags laterais (dianteiros e traseiros) 
Airbags de joelho (condutor e passageiro) 
Controlo de assistência nos arranques em subida (HAC) 
Controlo de assistência em descidas (DAC) 
Controlo de Tracção Activo (A – TRC) e Controlo de 
Estabilidade do Veículo (VSC) 
Crawl Control 
MTS (Selecção Multi-Terreno) 
Imobilizador 
Barras de protecção nas portas contra embates laterais 
Travões de disco ventilados à frente e atrás 
 
 
  Garantia - 36 meses ou 100.000 Km (o que ocorrer primeiro)  
 

EXTERIOR 
Jantes 17’’ em liga leve com pneus 285/ 65R17, 8J 
Pára-choques pintados à cor da carroçaria 
Espelhos retrovisores exteriores eléctricos, retrácteis electricamente, 
prateados, com ajustamento automático em marcha atras e com indicador 
mudança de direcção 
Faróis de xénon com sistema de iluminação frontal adaptativo (AFS) 
Faróis de nevoeiro dianteiros 
Palas nas rodas dianteiras e traseiras 
Degraus laterais iluminados  
Vidro pára-brisas laminado 
Puxadores de portas cromados 
Vidros fumados verdes 
Grelha cromada 
Aileron traseiro 
Barras no tejadilho 
Preparação anti-corrosiva 
Pneu de reserva com cadeado de segurança anti-roubo  
Sistema de parqueamento dianteiro e traseiro com câmara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Ângulos TT Entrada-32º; Saída-24º/ Altura mínima ao solo – 230 mm 
 

INTERIOR 
Direcção assistida 
Antena interior (integrada no vidro) 
Vidros de comando eléctrico (Frente e Trás) e com bloqueio (Fr) 
Fecho centralizado de portas com comando à distância 
Bloqueio das portas do interior 
Cruise control 
Bancos em pele 
Bancos dianteiros com regulação eléctrica (8 direcções), com aquecimento e ventilação e apoio lombar ajustável 
Banco do condutor com 3 memórias de posição 
Volante e alavanca da caixa de velocidades em pele  
Coluna de direcção ajustável em altura e profundidade electricamente 
Volante de 4 braços multi-funções com comando de rádio, telefone, computador de bordo 
Sistema de rádio integrado JBL, EMV (Electro Multi Vision) com ecrã de 6’1’’ com RDS, MP3, leitor DVD, saída para 
telefone de mãos livres e 14 colunas 
Entrada USB/AUX e para cartão SD 
Wireless 
Ar condicionado automático com regulação independente (4 zonas) 
Consola central com compartimento refrigerado para arrumações e apoio de braço 
Alarme 
Tecto de abrir eléctrico, com funcionamento remoto 
Encostos de cabeça dianteiros e traseiros 
Controlo da altura dos faróis  
Relógio digital 
Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento automático 
Sistema Smart Entry & Start 
Iluminação para o canhão de ignição 
Isqueiro e cinzeiro 
Conta-rotações Optitron 
Bolsas nas portas 
Porta-luvas com fechadura 
Palas de sol dianteiras com dupla protecção, espelho de cortesia e iluminação 
Apoio de braços entre os bancos traseiros 
Porta copos 
Cintos de segurança de 3 pontos com ELR e ajustáveis em altura 
Tranca de segurança para crianças nas portas traseiras 
Desembaciador óculo traseiro 
Computador de bordo com comando no volante 
1ª Fila de bancos traseiros com deslizamento e reclinação  
Tomada de 12V (frente, traseiro e bagageira) 
Estojo de ferramenta com macaco, triângulo de pré-sinalização e colete reflector 
 

Motor 

Automática, 6-velocidades 

Tipo 

(1VD- FTV) Diesel, 8 Cilindros em V, DOHC, 32 Válvulas, Common-Rail 
 
4.461 Cm³/ 232 cv (173 kw) @ 3.200 rpm/ 615Nm@ (1.800 – 2.200 rpm) / 
Velocidade Máxima – 210 Km/ h / Capacidade Bagageira – 1.276 cm³ 
 
4.950/ 1.980/ 1.945 - Tanque combustível: 93 + 45 lts / Dist. entre eixos – 2.850 
Peso Bruto – 3.350 Kg 
 

Marca 


