
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 Marca 

 Modelo / Versão 

 Códig. Modelo / Sufx 

 Tipo 

 Transmissão 

 Motor 

Cilind. / Potência / 
Binário 

 Dimensões (c / l / a) 

ABS com Sistema de Assistência à Travagem (BAS) 
 EBD (Distribuição Electrónica da Força de Travagem) 
 Imobilizador 
 Bloqueio do diferencial traseiro 
 Airbags: Condutor & Passageiro 
 Airbags de joelho: Condutor 
 Accionamento de 2WD-4WD por botão 
 Desligar automático do bloqueio do diferencial dianteiro 
 Botão para desligar alarme volumétrico 
 Barras de protecção nas portas contra embates laterais 
 Travões de disco ventilados à frente e tambor atrás 
 Sistema de sensor de carga   
 
 
 
 
 
Garantia - 36 meses ou 100.000 Km (o que ocorrer primeiro) 
 

INTERIOR 
 
Direcção Assistida  
Ar condicionado manual 
Vidros de comando eléctrico à frente e atrás com protecção anti-entalamento 
Fecho centralizado de portas com comando à distância e accionamento de 
alarme 
Bloqueio das portas em andamento (acima dos 20 km/h) 
Bancos em tecido 
Encostos de cabeça dianteiros (2) e traseiros (3) 
Coluna de direcção ajustável em altura e profundidade 
Sistema de Rádio integrado com Leitor de CD, MP3, 4 colunas e Bluetooth® 
Ecrã muti-informações 
Comando do rádio e telefone no volante 
Entrada USB e AUX 
Relógio Digital 
Porta óculos 
Conta-Rotações 
Bolsas nas portas com porta copos 
Consola central com compartimentos para arrumações e apoio de braço 
Cintos de segurança de 3 pontos com ELR em todos os lugares 
Espelho retrovisor interior com anti-encadeamento manual 
Porta-luvas com fechadura 
Porta copos nas portas e tablier 
Tranca de segurança para crianças nas portas traseiras 
 
 

EXTERIOR 
 
Jantes 7J em aço com pneus 225/70R 17C 
Degraus laterais e traseiro 
Palas nas rodas dianteiras e traseiras 
Vidro para-brisas laminado 
Vidros fumados verdes 
Retrovisores exteriores eléctricos 
Grelha frontal e para-choques na cor da carroçaria 
Pneu sobressalente com cadeado de segurança anti-roubo 
Dupla camada de chapa na caixa de carga  
Protector do tanque combustível e caixa de transferências  
Preparação anti-corrosiva  
Vidro traseiro deslizante 
Estojo de ferramenta com macaco, triângulo de pré-sinalização e colete reflector 
Extintor de 1 Kg 
 

 
 

Comercial ligeira caixa aberta, tipo Pick-up, LWB, 4-portas, 5-lugares 
 
 

5.335/ 1.800/ 1.815 (mm) /  Dist. entre eixos – 3.085 mm 
Área para carga – 1.525 x 1.540 x 480 (mm) /  Carga  – 1569 Kg   
 

TOYOTA 

5.285/ 1.800/ 1.815 (mm) /  Dist. entre eixos – 3.085 mm 
Área para carga – 1.525 x 1.540 x 480 (mm) /  Carga  – 1569 Kg   

KUN125R-DNFSYN (ZI) 
 

Manual, 6-velocidades 
 
(2KD-FTV) Diesel, 16 válvulas, 4-cilindros em linha DOHC 
 
 

Entrada–31°; Saída–26° / Altura mínima ao solo: 310 mm  /  
 Peso Bruto – 2.800Kg 
 
 
 

Hilux 2.5 TD, 4x4, Cabine Dupla, Diesel 
 

Ângulos TT/ Carga 
 


