Marca

TOYOTA

Modelo / Versão

Land Cruiser 300 VX 3.3L V6, 4x4, Station Wagon - Automático

Códig. Modelo / Sufx

FJA300R-GNUVY (D3)

Tipo

Ligeira passageira fechada do tipo SUV, 5-portas, 8-lugares

Transmissão

Automática de 10 velocidades

Motor

(F33A-FTV) Diesel, 6 Cilindros em V, DOHC, 24 Válvulas, Common-Rail

Cilind. / Potência /
Binário

3.346 cm³/ 302 cv (225 kw) @ 4.000 rpm/ 700 Nm@ (1.600 – 2.600 rpm)
Velocidade Máxima – 210 Km/ h / Capacidade Bagageira – 1.967 cm³

Dimensões (c / l / a)

4.980/ 1.980 / 1.945 - Tanque combustível: 78 + 45 lts / Dist. entre eixos –
2.850 Peso Bruto – 3.230 Kg; Consumo combinado – 8,9 L/100 km

Ângulos TT

Entrada-32º; Saída-25º/ Altura mínima ao solo – 235 mm

Sistema ABS, EBD e Brake Assist (BA)
Controlo de Tracção Activo (ATRC) e Controlo de Estabilidade do
Veículo (VSC)
Controlo de Estabilidade para Reboques (TSC)
Controlo de Assistência nos Arranques em subida (HAC) e Controlo
de Assistência em descidas (DAC)
Assistência electronica em curva (TA)
Crawl Control (5 modos)
Vehicle Dynamic Integrated Management (VDIM)
Imobilizador e alarme
Plataforma TNGA
Airbags: condutor e passageiro, de cortina e laterais dianteiros
Airbags de joelho (condutor e passageiro)
Sistema Smart Entry & Start
Barras de protecção nas portas contra embates laterais
Bloqueio do diferencial traseiro
Limitador de velocidade – 210 km/h
Travões de disco ventilados à frente e atrás

Garantia - 36 meses ou 100.000 Km (o que ocorrer primeiro)

INTERIOR

EXTERIOR

Direcção assistida
Vidros de comando eléctrico à frente e atrás com bloqueio e sistema de anti entalamento
Fecho centralizado de portas com comando à distância
Cruise control
Ar condicionado automático com regulação independente (4 zonas)
Controle da climatização traseira
Bancos em imitação de pele
Regulação eléctrica vertical do banco do condutor e passageiro da frente
Encostos de cabeça dianteiros e traseiros
Coluna de direcção ajustável em altura e profundidade electricamente
Volante em pele e madeira
Sistema de rádio integrado com RDS, MP3, CD, leitor de DVD’s com ecrã de 7’’, saída para
telefone de mãos livres Bluetooth° e 6 colunas
Volante multi-funções com comando de rádio, telefone, computador de bordo
Entrada USB
Carregador Wireless
Relógio digital
Consola central com compartimentos para arrumações e apoio de braço
Compartimento refrigerado – Cool box
Tecto eléctrico ‘’moon-roof’’, com comando à distancia e sistema protecção anti-entalamemnto
Espelho retrovisor interior anti-encadeamento automático (noite / dia)
Luzes automáticas
Conta-rotações
Reóstato
Bolsas nas portas
Palas de sol dianteiras com espelho de cortesia e iluminação
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
Sistema de fixação Isofix para cadeira de criança (bancos exteriores traseiros)
Antena interior integrada no vidro
Luz de cortesia nas portas
Tomada de 12V (frente, traseiro e bagageira)

Jantes de aluminio 18’’, com pneus 265/65R18
Palas nas rodas dianteiras e traseiras
Pára-choques pintados à cor da carroçaria
Degraus laterais em aluminio
Vidro pára-brisas laminado e acustico
Espelhos retrovisores exteriores eletrocromáticos, elétricos, aquecidos,retrácteis,
com pisca integrado e pintados à cor da carroçaria
Alerta do Ângulo Morto (BSM)
Puxadores de portas na cor da carroçaria
Sistema de parqueamento traseiro com câmara
Faróis dianteiros BI-LED
Faróis com nivelamento automático – Auto dynamic
Luzes traseiras de travão LED
Sensores de parqueamento dianteiros (2) e traseiros (2) com voz
Barras no tejadilho
Aileron traseiro
Luzes LED de condução diurna
Lava faróis dianteiros
Luzes traseiras de travão LED
Luzes de Máximos com Controlo Automático
Faróis de nevoeiro dianteiros LED
Sensor de chuva com controle automatico dos limpa para brisas
Porta traseira eléctrica (tampa superior)
Cobertura da mala (bagageira)
Pneu de reserva com cadeado de segurança anti-roubo
Preparação anti-corrosiva
Estojo de ferramenta com macaco, triângulo de pré-sinalização e colete reflector
Extintor de 1 Kg

