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Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 08.06.2021. Імпортер автомобілів 
Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. 
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу 
не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі 
назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. 
Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним 
чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.
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040 Білий

218 Чорний 3

070 Білий 3

221 Темно-синій 3

1G3 Сірий 3

4V8 Бронзовий 3

1F7 Сріблястий 3

3R3 Червоний 3

202 Чорний

4Х4 Коричневий 3

Land Cruiser Prado
Дизельний двигун

Аксесуари

Легкосплавні диски 17”, сріблясті Легкосплавні диски 18”, сріблясті                    
з подвійними спицями

Рейлінги даху, сріблястіХромована насадка                     
вихлопної труби

Хромована кришка                           
корпусу дзеркал

Килимок багажника, гумовий

Накладки на пороги                                      
з ілюмінацією, чорні

Дефлектор віконГоризонтальна сітка                     
кріплення вантажу Дефлектор капота

Хромована накладка задніх ліхтарів Гумові килимки салону, чорні

Легкосплавні диски 17”, сріблясті

Декоративна накладка                            
переднього бампера, нижня

Молдинги дверей                                                     
з хромованою вставкою

Декоративна накладка                 
заднього бампера, нижня

Рейлінги даху, чорніЗахисна накладка                                         
заднього бампера, хромована



Комплектація Comfort Elegance Prestige Prestige+ Premium
Екстерʼєр

Хромована радіаторна решітка •• •• - - -
Чорна фарбована радіаторна решітка з оздобленням темним хромом - - •• •• ••
Ручки дверей кольору кузова •• •• •• •• ••
Чорні нефарбовані зовнішні дзеркала заднього огляду - - •• •• ••
Зовнішні дзеркала заднього огляду кольору кузова •• •• - - -
Зовнішні дзеркала заднього огляду чорного кольору - - •• •• ••
Затемнена передня та задня оптика - - •• •• ••
Декоративні накладки протитуманих фар чорного кольору - - •• •• ••
Сіра декоративна накладка дверей багажного відділення •• •• - - -
Накладка дверей багажного відділення з оздобленням темним хромом - - •• •• ••
Особливі накладки на передньому та задньому бамперах - - - - ••
Ювілейний логотип "70th Anniversary" на задніх стійках •• •• •• •• ••
Декоративна хромована насадка вихлопної труби •• •• •• •• ••
Задній інтегрований спойлер •• •• •• •• ••
Бокові підніжки •• •• - - -
Бокові підніжки зі сріблястою декоративною окантовкою та освітленням зони порогів - - •• •• ••
Чорні рейлінги на даху - - •• •• ••
Антена «плавник акули» на даху - •• •• •• ••
Бризковики передні та задні •• •• •• •• ••
Металевий захист картеру двигуна •• •• •• •• ••
Колісні диски:

17” легкосплавні (сріблясті), шини 265/65R17 •• •• - - -
18” легкосплавні (чорні глянцеві), шини 265/60R18 - - •• - -

19” легкосплавні (чорні з механічною обробкою), шини 265/55R19 - - - •• ••
Повнорозмірне запасне колесо під днищем автомобіля •• •• •• •• ••

Освітлення та оглядовість
Освітлення
Галогенові фари головного світла ••  -  -  - -
Світлодіодні фари головного світла - •• •• •• ••
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла - •• •• •• ••
Високонапірні висувні омивачі фар головного світла •• •• •• •• ••
Датчик освітлення •• •• •• •• ••
Система головного освітлення з функцією супровідного освітлення "Follow me home" •• •• •• •• ••
Світлодіодні вогні денного світла •• •• •• •• ••
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали •• •• •• •• ••
Світлодіодні передні протитуманні фари •• •• •• •• ••
Оглядовість 
Акустичне лобове скло з тонованою смугою •• •• •• •• ••
Тоновані задні стекла - - •• •• ••
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією) •• •• •• •• ••
Скло дверей багажного відділення, що відкривається •• •• •• •• ••
Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників з автотаймером •• - - - -
Обігрів всієї поверхні лобового скла з автотаймером - •• •• •• ••
Обігрів форсунок склоомивача - •• •• •• ••
Склоочисники з сенсором дощу - - •• •• ••
Склоочисник заднього скла з омивачем •• •• •• •• ••
Дзеркала заднього огляду:
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом з автотаймером •• •• •• •• ••
Зовнішні дзеркала з електроприводом складання •• •• •• •• ••
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання - - •• •• ••
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом - - •• •• ••
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення - - •• •• ••
Допоміжне асферичне дзеркало для огляду салону з передніх сидінь •• •• •• •• ••

Інтерʼєр
Оздоблення салону
Кермо оздоблене шкірою •• •• •• •• ••
Кермо з декоративними вставками, що імітують дерево - - - - •
Оздоблення панелі приладів чорними глянцевими декоративними вставками •• •• - - -
Оздоблення панелі приладів декоративними вставками, що імітують дерево - - •• •• ••
Елементи інтерʼєру з сріблястими акцентами - - •• •• ••
Фонова світлодіодна ілюмінація інтерʼєру, карт дверей та простору для ніг водія і переднього пасажира - - •• •• ••
Оздоблення сидінь тканиною з додатковою прострочкою •• - - - -
Оздоблення сидінь шкірою1 з перфорацією - •• •• •• ••
Текстильні килимки салону з ювілейним логотипом "70th Anniversary" •• •• •• •• ••
Комфорт
Підсилювач керма з зусиллям, що змінюється в залежності від швидкості та умов керування •• •• •• •• ••
Кермо:

підігрів - - •• •• ••
електрорегулювання положення за висотою та глибиною - - •• •• ••

управління аудіосистемою •• •• •• •• ••
управління багатофункціональним дисплеєм панелі приладів •• •• •• •• ••

Smart Entry and Start — система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна •• •• •• •• ••
Кнопка запуску двигуна "Start" •• •• •• •• ••
Круїз-контроль •• •• •• •• ••
Датчики паркування (передні та задні) - - •• •• ••
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками •• •• •• - -
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками - - - •• ••
PVM — cистема панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами - - - •• ••
Drive Mode Select — функція вибору режиму водіння: Eco/Normal/Sport - - - •• -
Drive Mode Select — функція вибору режиму водіння: Eco/Normal/Comfort/Sport S/Sport S+ - - - - ••
VHC — задня пневматична підвіска з регулюванням кліренсу - - - - ••
AVS — адаптивна система регулювання жорсткості підвіски - - - - ••

Комплектація Comfort Elegance Prestige Prestige+ Premium
Передні сидіння:

підігрів триступеневий •• •• •• •• ••
вентиляція - •• •• •• ••

електрорегулювання положення •• •• •• •• ••
електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія •• •• •• •• ••

центральний підлокітник з поздовжнім регулюванням та відсіком для речей з можливістю охолодження •• •• •• - -
центральний підлокітник з поздовжнім регулюванням та холодильною камерою - - - •• ••

2-й ряд сидінь:
підігрів бокових сидінь двоступеневий - •• •• •• ••

регулювання нахилу спинок •• •• •• •• ••
продольне регулювання в пропорції 60:40 •• •• •• •• ••

складувані спинки в пропорції 40:20:40 •• •• •• •• ••
підлокітник з підстаканниками •• •• •• •• ••

Функція памʼяті на 2 положення:
сидіння водія - - - - ••

зовнішніх дзеркал заднього виду - - - - ••
положення кермової колонки - - - - ••

Відділення для багажу
Розетка 220В •• •• •• •• ••
Шторка багажного відділення •• •• •• •• ••
Рейлінги багажного відділення •• •• •• •• ••
Система кондиціонування
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир •• •• •• •• ••
Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь •• •• •• •• ••
Дефлектори обдуву у стелі для 2-го ряду сидінь •• •• •• •• ••
Система додаткового підігріву салону та двигуна (тільки для 2.8 D-4D) •• •• •• •• ••
Інформаційні пристрої
Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2” на панелі приладів •• •• •• •• ••
Мультимедійне обладнання
Мультимедійна система Toyota Touch 2 (радіоприймач FM/AM, підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/ 
WMA-файлів) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 9.0” •• •• •• •• ••

9 динаміків •• •• •• •• -
Акустична система JBL (14 динаміків, підсилювач, сабвуфер) - - - - ••
Навігаційна система GPS - - - - ••
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель •• •• •• •• ••
Система безпровідного звʼязку за протоколом Bluetooth •• •• •• •• ••
Розʼєм для підключення USB-пристроїв •• •• •• •• ••
Інтелектуальні системи безпеки
Засоби активної безпеки
ABS + BA + EBD — антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні  
та електронною системою розподілу гальмівного зусилля •• •• •• •• ••

A-TRC — активна протибуксувальна система •• •• •• •• ••
VSC — система стабілізації автомобіля •• •• •• •• ••
TSC — система стабілізації автомобіля з причепом •• •• •• •• ••
EBS — сигнал екстреного гальмування •• •• •• •• ••
BSM — cистема моніторингу «сліпих» зон - - - •• ••
RCTA — система попередження про поперечний рух ззаду - - - •• ••
TPMS — система моніторингу тиску в шинах •• •• •• •• ••

    Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense
PCS — cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування - - •• •• ••
RSA — система розпізнавання та інформування про дорожні знаки - - •• •• ••
LDA — cистема сповіщення про зʼїзд зі смуги руху - - •• •• ••
ACC — круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду - - •• •• ••
AHB — автоматичне дальнє світло - - •• •• ••
Система контролю та інформування про втомлення водія - - •• •• ••
Системи допомоги під час руху бездоріжжям
Центральний диференціал підвищеного тертя Torsen® LSD •• •• •• •• ••
Примусове блокування центрального диференціалу •• •• •• •• ••
Задній міжколісний диференціал підвищеного тертя Torsen® LSD - - - •• ••
KDSS — cистема стабілізації положення кузова - - - •• ••
НАС — система допомоги старту на підйомі •• •• •• •• ••
DАС — система допомоги під час руху згори •• •• •• •• -
Crawl Control - система підтримання постійної швидкості під час руху бездоріжжям - - - - ••
MTS — селектор вибору режиму роботи допоміжних систем під час руху бездоріжжям - - - - ••
MTM — система камер кругового огляду: 1 фронтальна і 2 бокові - - - •• ••
Засоби пасивної безпеки
Подушки безпеки:

водія фронтальна двоступенева •• •• •• •• ••
переднього пасажира фронтальна •• •• •• •• ••

для колін водія •• •• •• •• ••
бокові для водія та переднього пасажира •• •• •• •• ••

захисні бокові шторки •• •• •• •• ••
вимикач подушки безпеки переднього пасажира •• •• •• •• ••

Ремені безпеки:
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння) •• •• •• •• ••

візуальне та звукове попередження про непристебнуті ремені (передні сидіння) •• •• •• •• ••
Передні сидіння з активними підголівниками •• •• •• •• ••
Кріплення дитячого крісла ISOFIX у сидіннях 2-го ряду •• •• •• •• ••
Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини •• •• •• •• ••
Протиугінні засоби
Електронний імобілайзер двигуна •• •• •• •• ••
Центральний замок з дистанційним управлінням •• •• •• •• ••

Технічні характеристики 2.8 D-4D
Двигун

Тип дизельний з турбонаддувом L4/16-клапанний DOHC
Робочий обʼєм (см3) 2755

Діаметр циліндра х хід поршня (мм) 92,0 × 103,6
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об/хв) 147 (200)/2 800 - 3 400

Максимальний крутний момент (Н·м при об/хв) 500/1 600 - 2 800
Стандарт токсичності вихлопу EURO 5

Трансмісія
Тип 6-ступенева автоматична

Тип приводу постійний повний з центральним диференціалом підвищеного тертя Torsen® LSD
Динамічні показники

Максимальна швидкість (км/год) 175
Прискорення 0-100 км/год (с) 9,9

Витрата пального1
Тип пального дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище

Міський цикл (л/100 км) 9,6
Заміський цикл (л/100 км) 6,9

Комбінований цикл (л/100 км) 7,9
Місткість паливного бака (л) 87

Екологічність
Викиди СО₂, міський цикл (г/км) 254

Викиди СО₂, заміський цикл (г/км) 182
Викиди СО₂, комбінований цикл (г/км) 208

Кермове управління
Тип підсилювача гідропідсилювач

Кількість обертів керма (від упору до упору) 3
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) 5,8

Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) 5,9
Позашляхові можливості

Конструкція кузова рамна
Передній кут прохідності, град. 31

Задній кут прохідності, град. 25
Кут рампи, град. 22

Глибина броду (максимальна, мм) 700
Кліренс (мінімальний, мм) 215

Гальмівна система
Передні гальма вентильовані диски

Задні гальма вентильовані диски
Тип стоянкового гальма ручного типу

Підвіска
Передня незалежна, пружинна на здвоєних важелях

Задня залежна з поперечною тягою, пружинна або з пневмоелементами 
Стабілізатор поперечної стійкості звичайний або KDSS

Маса
Cпоряджена маса (кг) 2 230 - 2 460

Максимальна допустима маса (кг) 2 990
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) 750

Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) 3 000
Багажне відділення

Обʼєм багажного відділення (мін./макс., л)2 621/1 934
Габаритні розміри

Примітки: 
1 — зазначені показники витрати пального розраховані згідно                           
з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН №101-01 та є приблизними 
значеннями для певного типу автомобіля. Дані отримано в 
ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування 
автомобілем,якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх,  погодних  тощо).            

2 — розраховано за методом VDA: Мін. — всі сидіння піднято, 
завантаження до рівня шторки багажного відділення, Макс. — всі задні 
сидіння складено, завантаження до рівня стелі.                                                                              

3 — для комплектації Comfort                                                                          
4 — для комплектації Premium
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2 790 мм975 мм 1 075 мм/
1 092 мм4

4 840/4 8573

Примітки: 
1 — комбінація натуральної та синтетичної шкіри 

Умовні позначення:

« •• » — стандартне обладнання    « - » — обладнання недоступне

Умовні позначення:

« •• » — стандартне обладнання    « - » — обладнання недоступне


