
 

Marca TOYOTA 

Modelo/ Versão Land Cruiser Prado VX-L, 3.0 Turbo Diesel 

Cód. do Modelo/ Sufx KDJ150R-GKAEY/ A2  

Tipo Ligeira fechada, tipo SUV, 5-portas, 7-lugares 

Transmissão Automática, 5-velocidades  

Motor (1KD-FTV) Diesel, 4-cilindros em linha DOHC, 16 válvulas, injecção electrónica, Common rail    
 

Cilind./ Potên./ Binário 
2.982 cm³/ 120 kw (161 HP) @ 3.400 rpm / 400Nm@ (1.600–2.800 rpm) 
Velocidade máxima: 175 Km/ h 
Consumo (combinado): 8,5 L/ 100 Km  
 

Dimensões (c/ l/ a) 
4.950mm/1.885mm/1.890mm - Dist. entre eixos: 2.790 mm - Peso Bruto: 2.990 Kg  
Capacidade Tanque combustível: 150 lts    /   Altura mínima ao solo: 220 mm 
Capacidade de reboque: 1500 / 750 Kg 
 

INTERIOR 

Direcção Assistida 
Fecho centralizado de portas com comando à distância e alarme 
4 Vidros com comando eléctrico e bloqueio com função anti-entalamento 
Bloqueio das portas do interior  
Canhão de ignição com iluminação 
Alarme 
Cruise control 
Coluna de direcção ajustável em altura e profundidade electricamente  
Antena interior (integrada no vidro) 
Aquecimento dos bancos dianteiros e da 2ª fila de bancos 
Ar condicionado automático com regulação independente (2 zonas) 
Computador de bordo com comando no volante 
Bancos em pele  
Regulação eléctrica dos bancos dianteiros (C:8 direcções; P: 4 direcções), com apoio lombar ajustável 
Bolsas nas costas dos bancos dianteiros e traseiros 
Volante em pele e madeira 
Volante multi-funções com comando de rádio, telefone, computador de bordo 
Consola central com compartimento refrigerado para arrumações e apoio de braço 
Entrada USB e AUX 
Indicador Multi-Informação 
Sistema de Rádio integrado com display central com ecrã de 6.1’’ com RDS, leitor de CD, MP3, carregador 
de 6 CD’s, Bluetooth® e 9 colunas 
Espelho retrovisor interior anti-encadeamento automático 
Espelho interior panorâmico 
Aquecimento dos bancos dianteiros e da 2ª fila de bancos 
1ª Fila de bancos traseiros com deslizamento e reclinação 
Apoio de braços entre os bancos traseiros 
Terceira fila de bancos com rebatimento eléctrico e individual 
Luzes automáticas 
Cinzeiro 
Controlo da altura dos faróis 
Encostos de cabeça activos nas 3 filas de bancos 
Tecto eléctrico com ‘’moon-roof’’  
 

EXTERIOR 

Jantes 18'' em liga leve com pneus 265/ 60R 18 
Pára-choques pintados à cor da carroçaria 
Espelhos retrovisores exteriores eléctricos, retrácteis electricamente, pintados à cor da carroçaria e 
com indicador mudança de direcção 
Barras para fixação do porta-bagagem 
Aileron traseiro com 3ª luz de stop 
Roda de reserva na parte traseira com cobertura rígida 
Desembaciador traseiro 
Degrau exterior com iluminação 
Faróis de xénon com sistema de iluminação frontal adaptativo (AFS) e lava faróis 
Vidros laterais e traseiros privacy 
Grelha cromada 
Sistema de parqueamento com câmara e sensores dianteiros (4) e traseiros (4) 
Faróis de nevoeiro dianteiros 
Puxadores de portas na cor da carroçaria 
Abertura do óculo traseiro 
Sensor de luminosidade  
Sensor de chuva 
Estojo de ferramenta com macaco, triângulo de pré-sinalização e colete reflector 
Extintor de 1 Kg 

 

Ângulos TT/ Vau Entrada-32°; Saída-25° / 700mm 

Sistema ABS com Distribuição Electrónica da Força de Travagem (EBD) e 
Brake Assist (BA) 
Travões de disco ventilados à frente e atrás 
Airbags: Condutor & Passageiro, de cortina e laterais (dianteiros e traseiros) 
Imobilizador e Alarme 
Airbags de joelho (condutor e passageiro) 
Cintos de segurança frontais: ELR de 3 pontos, pré-tensores com limitador 
de força 
Cintos de segurança, 2ª e 3ª fila: 3 pontos ALR/ELR 
Controlo Activo de Altura do Veículo (AHC) 
Controlo de Assistência nos Arranques em subida (HAC) e Controlo de 
Assistência em descidas (DAC) 
Controlo de Tracção Activo (A- TRC) e Controlo de Estabilidade do Veículo 
(VSC) 
Diferencial central Torsen® 
Sistema de Suspensão Cinética-Dinâmica (KDSS) 
Crawl Control 
Selector Multi-Terreno 
Chave inteligente - Sistema Smart Entry & Start 
Possibilidade de desligar o airbag do passageiro 
Sistema de fixação ISOFIX 
Estrutura dos pedais de rotura programada 
Encostos de cabeça activos 

 


