Hilux ekstraudstyr

Nye muligheder
Hilux er bygget til tunge opgaver og udfordrende eventyr. Og det brede
program af Toyota Ekstraudstyr giver dig endnu flere muligheder. Du kan
styrke funktionaliteten og brugsværdien eller sætte dit personlige præg
på bilen. Mulighederne er mange. Valget er dit.
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Valg af livsstil
Hilux giver dig frihed og fremkommelighed. Dine
muligheder bliver endnu flere, når du supplerer med
Toyota Ekstraudstyr.
Du kan give designet en personlig drejning. Du kan
udbygge brugsværdien med tagbøjler, ladindsats
eller hardtop. Lad dig inspirere af de mange
muligheder.
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Stil
Med Toyota Ekstraudstyr kan du sætte dit helt personlige præg på din Hilux.
Diskret elegance eller sportslig finish? Uanset hvad du foretrækker, kan du
være sikker på gedigen kvalitet og perfekt pasform.

Kromkrans til forlygter
Sætter visuelt fokus på de markante forlygter.

Kromkrans til bremselys
Stilfuld markering af centerbremselyset.
Kromkrans til tågeforlygter
Fremhæver og integrerer tågeforlygterne i kofangeren.
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Kromkrans til baglygter
Giver baglygtearrangementet
en elegant indramning.
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Kromgrill
Fremhæver den kraftfulde kølergrill.

Kromgreb til bagklap
En flot detalje der giver bagklappen et eksklusivt look.
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Kromkrans til luftindtag
En elegant markering af luftindtaget på kølerhjelmen.
Kromindfatning til dørhåndtag
Giver stilsikker adgang til din Hilux

09

Frontbeskytter
Giver din Hilux et ekstra rå look. Fremstillet af soft-touch polyuretan af hensyn til
fodgængersikkerheden.

Sidebøjler med trin
Flot kromdesign suppleret med skridsikre trin i sort gummi.
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Undervognsbeskytter
Flot undervognsbeskytter i metal-look mod skrammer og stenslag.

Trinbræt
Aluminium med skridsikker overflade. Letter adgangen til lad og kabine.

Sidebøjler
Dynamisk design i krom. Forstærker indtrykket af en solid bil.

Væltebøjle
Kraftig væltebøjle med
kromfinish giver et råt look.
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Personlighed
Med Toyotas brede program af specialdesignede alufælge kan du gøre din
Hilux endnu mere personlig. Det stilsikre look er kombineret med perfekt
balance, lav vægt og kraftig kvalitet.

Arizona 15”

Rica 17”
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Ozark 15”

Låsemøtrikker
Den afrundede profil og den
kodede nøgle sikrer dine flotte
fælge mod tyveri.
Lås til reservehjul
Låsemøtrik i kraftigt stål med
tilhørende specialnøgle sikrer
reservehjulet mod tyveri.
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Forandringsklar
En hardtop ser godt ud og beskytter din last på samme tid. De kraftige
hængsler betyder tæt og sikker montering. Afmontering er tilsvarende
nemt, når du igen skal bruge det åbne lad. Toyota Ekstraudstyr giver
dig valget mellem flere funktionelle designs.
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Hardtop med ruder
Elegant design med indvendig
belysning og stofbeklædning
samt sideruder og hængslet
bagrude.

Lukket hardtop
Kraftig konstruktion beregnet
til hårdt slid og daglig brug.
Hængslet bagrude giver nem
adgang.

Hardtop med sidelåger
Sidelåger og hængslet
bagrude giver nem adgang til
lasten. Indvendig belysning og
stofbeklædning.
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Alsidig
Hilux går ikke af vejen tung last og udfordrende opgaver. Og Toyota Ekstraudstyr giver dig flere
muligheder for ladindsatser, så ladrummet kan afskærmes og indrettes til det aktuelle behov.

Ladforlænger
Klikkes på ladsiderne og rundt om den åbne bagklap. Til sikker
transport af store ting.
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Ladindsats, aluminium
Den ultimative beskyttelse af ladrummet i din Hilux.
Ladindsats, aluminium m. hjulkassebeskyttelse
Beskyttelse af ladrummet suppleret med beskyttelse af hjulkasserne.

Ladindsats
Solid ladindsats i kraftig polyuretan, der skåner bund og sider.
Fås både til montering over og under ladkanten.

Ladindsats, tæppe
Ligner almindeligt tæppe men den kraftige kvalitet modstår tung
last, mudder og oliespild.

Tætningsliste
Afskærmer ladet mod vand og støv. Bruges i kombination med
hardtops og tæppeindsats.
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Bjerg-cap
Aflåselig cap i aluminium. Ekstra bagage kan surres fast til den indbyggede ræling.

Rulledækken, hårdt
Aflåseligt rulledækken med alu-lameller er en effektiv og fleksibel lastløsning.

Sport-cap med spoiler
Aflåselig cap med spoiler kombinerer stil og brugsværdi. Kan lakeres i bilens farve.

Ladopdeler
Velegnet til kombination med hårdt rulledækken. Giver praktisk opdeling af ladrummet og kan
vippes op ved transport af lange ting.

Laddækken, blødt
Fremstillet af kraftig sort polyester. Fastgøres let på ladets holdeskruer og tværstang.

Beskyttelsesfilm til bagklap
Transparent, selvklæbende og kraftig film beskytter mod ridser i lakken.

Opbevaringsboks
Aflåselig opbevaringsboks, der passer perfekt i ladrummet.

Ladbeklædning
Kraftig ladbeklædning i polyethylen, der skåner lakken mod ridser og skrammer.
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Beskyttelse
Hilux er bygget til barske opgaver og krævende terræn. Af samme grund giver
Toyota Ekstraudstyr dig mulighed for yderligere beskyttelse af lak og krom
samt supplerende kørelys.

Kølerhjelmsbeskytter
Beskytter kølerhjelmen mod stenslag og leder vand- og muddersprøjt væk fra forruden.

Vindafvisere
Reducerer træk og vindstøj, når du kører med åbne ruder.
Beskyttelsesfilm til dørhåndtag
Klar selvklæbende film beskytter mod skrammer.
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Tågeforlygter
Smart design plus ekstra sikkerhed ved dårlig sigtbarhed.

Ekstralygter
Giver en flot front og ekstra lys i mørket.
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Fleksibilitet
Din Hilux er ikke blot solid og driftsikker. Den er også funktionel og fleksibel
– og du kan udbygge dens brugsværdi med tagbøjler og transportudstyr. Med
Toyota Ekstraudstyr kan din Hilux løse en endnu bredere vifte af opgaver.

Tagbøjler
Solid konstruktion i letvægts
aluminium med integreret
låsesystem.
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Surrestropper
Kraftig kvalitet med justerbare
spænder til sikker fast
spænding.

Bagagebokse
Det aerodynamiske design dækker over en stor bagagekapacitet. Central aflåsning og mulighed
for åbning i passagersiden. Fås i standard- og luksusversion.

Skibokse
God plads til ski, støvler og udstyr. Central aflåsning og mulighed for åbning i passagersiden.
Fås i standard- og luksusversion.
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Udtrækkelig ski- og snowboardholder
Stor aflåselig ski- og snowboardholder i luksusudgave med udtrækkelig bærehylde for nem af- og
pålæsning.
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Ski- og snowboardholdere
Letvægtsdesign og med integreret låsesystem. Fås i størrelserne small, medium og large.

Tagbagagebærer
Kraftige firkantede stænger giver en helt plan flade til ekstra last.
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Standard cykelholder
Smart låsesystem for hurtig af- og oplåsning samt nem
montering og afmontering af cykel.
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Medium cykelholder
Kraftigt låsesystem sikrer både cyklen og holderen mod tyveri.
Cyklens hjul placeres nemt i den særlige profil fra venstre eller
højre side af bilen.

Luksus cykelholder
Letvægtsdesign i aluminium med kraftigt låsesystem samt
fastgørelse af både cykelhjul og -ramme. Højdejusterbar og nem
montering af cyklen fra både højre og venstre side af bilen.

Cykelholder
Kraftig cykelholder til sikker transport af op til to cykler.
Specialdesignet til Toyotas trækkroge med integreret bag- og
stoplys, holder til nummerplade samt låsesystem.
Anhængertræk med flange
Med en trækkapacitet op til 2.500 kg er denne løsning perfekt til
træk af lille båd, campingvogn eller trailer. Kan monteres på
bageste undervognsbeskytter. Overfladen er rustbeskyttet.
Modelspecifikt stikdåsesæt kan fås separat.
Lygtetilslutningssæt
Tilslutter bilens baglygter og bremselygter med de tilsvarende
lygter på cykelholder eller trailer. Fås både i 7P/12N- og 13P
versioner.
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Multimedie-løsninger
Information og kommunikation. Det er nøgleordene
for de teknologiske muligheder og opgraderinger,
som Toyota Ekstraudstyr byder på. På de følgende
sider finder du navigations-, musik- og telefon
systemer samt parkeringshjælp, der vil gøre dig
endnu gladere for din Hilux.
Mulighederne er mange, og alligevel er der et vigtigt
fællestræk: Hver eneste betjeningsknap er designet
med fokus på brugervenlighed, og hver eneste
funktion opfylder et behov.
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Altid med dig
Du får flere oplevelser med på vejen, når du har Toyotas TNS350 eller TNS510 ved hånden.
Begge systemer udgør et multimediecenter, der integrerer navigation, musikanlæg, hands-free
Bluetooth®-telefoni samt opkobling til personlige enheder. TNS510 har ydermere integreret cd-afspiller.

Nem navigation
Du skal blot angive dit bestemmelsessted, så vil TNS350 føre dig sikkert frem. Destination kan angives med vejnavn, kortreference, interessepunkt
eller et af de andre kriterier, som TNS350 tilbyder.
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Funktionel til
fingerspidserne
Sæt fingeren på skærmen og
lad den glide henover
skærmen for at bladre i kort
og scrolle i menuerne. Tryk på
den valgte menu, så kommer
du videre til næste niveau i
informationen.

Musik fra din iPod®
Tilslut din iPod® via usb-kabel
og betjen den ved hjælp af
TNS350 touch-screen, som
også viser albumcover på
skærmen. Når du benytter
navigation, ses informationer
fra din iPod® på split-screen
ved siden af trafikkortet.

Se fotos og video
Den knivskarpe 5,8” farve
skærm er også velegnet til
billedvisning. Du kan se fotos
fra SD-kort samt video fra din
iPod® via tilslutningskabel
(tilbehør). Billedviseren giver
også mulighed for et personligt
åbningsbillede til din TNS350skærm.
Hands-free Bluetooth®
TNS350 understøtter
Bluetooth®-telefoni og
musikafspilning, ligesom
telefonen kan betjenes via
touch-screen. TNS350 har
indbygget mikrofon, og
indgående samtale gengives
tydeligt over bilens højttalere.

*Contact your Toyota retailer for details of phone compatibility.

TNS350
TNS510
Skærmstørrelse
5,8”
5,8”
Touch-screen
Ja
Ja
Tryk og skub
Ja
Ja
Split-screen/audio-info
Ja
Ja
Sprog til skærminfo
20
11
Kompatibel med bakkamera
Ja
Ja
Bluetooth® hands-free telefoni
Ja
Ja
Indbygget mikrofon
Ja
Angivelse af fartkameraer
Ja
Angivelse af fartgrænser
Ja
Interessepunkter via usb1
Ja
Interessepunkter via internet1
Ja
Trafikinformation
TMC, opg. TMC2
TMC2
Sprog til stemmeguide
20
12
Tilslutninger
SD-kort, usb
Cd, SD-kort, usb
Musikformater
Mp3, wma, acc
Mp3, wma
Bluetooth®-musikstreaming
Ja
Ja
iPod® audio
Via standardkabel
Via Toyota iPod®		kabel
iPod® video
Via kabel (tilvalg)
Mulighed for pers. åbningsskærm Ja
Ja
Aux-indgang
Ja
Ja
1

Afhængig af servertilgængelighed 2 Opgraderet TMC til TNS 350 fås kun i UK, FR, BE, LU.

Bluetooth® er registreret varemærke for Bluetooth SIG Inc. iPod® er registreret varemærke for Apple Inc.

TNS510
TNS510 giver dig nem adgang
til en verden af information,
kommunikation og underhold
ning. Systemet byder på
hands-free Bluetooth®telefoni samt opkobling til
iPod® og personlige enheder.
Hertil kommer vellydende
musikanlæg med cd-afspiller.
Det hele styres med
brugervenlig skærmbetjening.
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Toyota Touch & Go*
Den ideelle opgradering, hvis din Hilux er udstyret med Toyota Touch-radio – men ikke har navigation. Systemet er kompatibelt med
musikanlæggets funktionalitet og byder på brugervenlig navigation med fuld dækning af Europa plus en række hjælpefunktioner.
– Intuitiv touch-betjening.
– Hurtig kort- og menu-scroll og zoom.
– Fuld dækning af Europa og Rusland.
– Navigationsanvisninger på 14 sprog.
– Banevisning og angivelse af fartgrænser og -kameraer.
– Bibliotek til interessepunkter og favoritsteder
– Internetopdatering med download via usb-nøgle.
– On-line søgning efter interessepunkter.

32

TAS100 Radio/cd-afspiller
Vellydende og brugervenlig kvalitetsradio med cd-afspiller. Enheden indeholder AM/FM-radio med
RDS samt mp3-kompatibel cd-afspiller.

TAS200 Multimedie-musikanlæg
Et komplet multimedie-musikanlæg med DAB-kompatibel AM/FM-radio, mp3/wma-kompatibel
cd-afspiller, aux-, usb- og iPod®-indgang og equalizer med tre indstillingsmuligheder.

Bluetooth® hands free-sæt*
Den perfekte løsning, hvis din Hilux ikke er forberedt for Bluetooth® som standard eller udstyret
med Toyota Multimedie-navigation. Belyst betjeningspanel kombineret med stemmestyring gør
løsningen meget brugervenlig. Løsningen giver også mulighed for at afspille musik fra din telefon
via bilens højttalere.

iPod®-audiokabel
Forbinder din iPod® med TNS510 Multimedie-navigation, så du kan høre din yndlingsmusik over
højttalerne og betjene enheden via systemets touch-screen.

* Kontakt din Toyota-forhandler angående kompatibilitet i forhold til de enkelte telefonmodeller.
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Sikker parkering
Selvom Hilux er nem at parkere, kan det være rart med lidt hjælp, når pladsen er trang eller svær at
overskue. Toyota Parkeringssystem gør det let og sikkert at manøvrere bilen ind på selv trange
parkeringspladser.
Infrarøde sensorer i bagkofanger, forkofanger eller både for og bag er koblet til lydsignal inde i bilen.
Lydsignalet vil med stigende volumen fortælle dig, når du nærmer dig en forhindring. Lydsignalerne fra
bageste og forreste sensorer er forskellige, så du kan skelne dem fra hinanden. Du kan også frakoble
lydsignalet, hvis det er overflødigt.
Toyotas bakkamera kan bruges uafhængigt eller i kombination med sensorsystemet.

Parkeringssensorer
De infrarøde sensorer
integreres diskret i kofangeren.
Bakkamera til
parkeringshjælp
Robust og diskret. Viser
forholdene bag bilen, når du
bakker.
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Skærmvisning
Du kan se billeder fra
bakkameraet på dit Toyota
Navigationsanlæg.

Tyverialarm
Hilux’ høje sikkerhedsniveau er i sig selv betryggende. Med en effektiv
tyverialarm kan du yderligere styrke følelsen af ro i sindet.
I systemet indgår en kraftig alarm, der supplerer den standardmonterede
startspærre. Tyverialarmen kan opgraderes med bevægelsessensor (tilvalg),
der reagerer ved forsøg på at trække bilen væk eller stjæle dens fælge.

Afbryderknap til
parkeringssensor
Du kan frakoble lydsignalet, når
du fx har en trailer bagpå eller
kører kofanger ved kofanger i
tæt køkørsel.
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Det personlige rum
Hilux har globalt ry som en hårdfør og driftsikker bil.
Det betyder dog ikke, at du skal give afkald på
oplevelsen af komfortabel køreglæde.
Med Toyota Ekstraudstyr kan du sætte personligt
præg på interiøret med alt lige fra eksklusive krom
detaljer til komplet læderinteriør. Mulighederne er
mange. Valget er dit.
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Luksus
Intet overgår læder, hvis du vil kombinere slidstyrke og komfort med rendyrket
luksus. Toyota Læderinteriør er fremstillet af det fineste læder, og den perfekte
pasform dækker både sæder og nakkestøtter.

Toyota Læderinteriør
Absolut kvalitetslæder og
perfekt pasform på sæder og
nakkestøtter. Designet er fuldt
kompatibelt med airbag
funktionen. Fås i lys grå til
Hilux’ standardsæder og
skifergrå til sportssæder.
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Læderhåndbremse
En eksklusiv detalje, der bidrager til oplevelsen af komfort.

Sædevarme, for
En behagelig velkomst, når det er koldt i vejret. Kan integreres
med Toyota Læderinteriør.
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Kromkrans til
instrumentgruppe
En elegant markering af
instrumentgruppen foran dig.

Kromkrans til gearvælger
Eksklusiv indramning af
gearvælgeren til modeller
med automatgear.
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Gearknopper
Forkæl dig selv med en
specialdesignet og eksklusiv
gearknop. Fås til manuel og
automatisk gearkasse samt til
2WD- og 4WD-modeller.

Trinlister
En eksklusiv velkomst og
funktionel beskyttelse mod
ridser og skrammer. Fås til
både 2-dørs og 4-dørs
modeller.
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Praktisk
Når du kører Hilux, behøver du ikke at holde dig til den asfalterede del af
verden. Turen kan meget vel gå gennem uvejsomt terræn med grus, mudder
eller sne. Derfor kan gulvmåtter, sædeovertræk og andet praktisk udstyr være
et fornuftigt supplement.

Gummimåtter
Perfekt pasform og effektiv beskyttelse mod mudder, vand og
snavs. Fås til både 2-dørs og 4-dørs modeller.
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Gulvmåtter, nålefilt
Slidstærk kvalitet og perfekt pasform i farven antracit.
Fås til både 2-dørs og 4-dørs modeller.

Gulvmåtter, velour
Vælg mellem standard- eller luksuskvalitet i farverne antracit og
beige. Fås til både 2-dørs og 4-dørs modeller.

Polstret armlæn
Giver kabinen et eksklusivt udtryk plus ekstra opbevaringsplads
og behagelig støtte til de lange køreture.

Askebæger
Klaplåget holder aske, skod og røglugt effektivt inde.

PVC-sædeovertræk
Med dette slidstærke PVC-sædeovertræk behøver du ikke at
spekulere på, om dit arbejdstøj snavser sædebetrækket.
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Sikkerhed
Når det gælder børns sikkerhed, er der ikke plads til kompromisser. Kvaliteten
og styrken skal være uovertruffen, som det er tilfældet med Toyotas originale
barnesæder. Den høje sikkerhed er kombineret med rengøringsvenligt betræk
og behagelig siddekomfort.
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Babysafe barnestol
Komfort og sikkerhed til børn. Passer til børn fra de er
helt spæde til omkring ni måneder (eller op til 13 kg).

Duo Plus ISOFIX-barnestol
Til børn i alderen fra ni måneder til cirka fire år
(eller 9 til 18 kg).

Kid barnestol
Justerbar i højden. Til børn mellem fire og 12 år
(eller 15 til 36 kg).
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Toyota stickerfix

™

Den enkle løsning til mindre lakskader
TM

Rens

Glat ud

Påfør

Omtanke
Små ting kan gøre en stor forskel. Vores brede program omfatter også udstyr til bilpleje og din personlige sikkerhed.
01

02

03

04

01 Brandslukker, advarsels
trekant og førstehjælps
sæt
Vær forberedt i tilfælde af
en nødsituation.
02 Pæresæt
Et komplet sæt erstat
ningspærer er rart at have
med i bilen.

05

06

07

08

03 Refleksveste i 3 størrelser
Refleksvest med kraftige
reflekser gør dig synlig på
en mørk landevej. Husk at
der i flere lande er et
lovkrav om, at der skal
være veste i bilen.
04 Erstatningsbatteri
Passer perfekt til din Yaris.

05 Touch up-lak
Reparationslak til små
skader. Fås både som stick
og på spraydåse.
06 Dækreparations-kit
Sættes til bilens
strømudtag. Lapper og
pumper dækket op.
07 Bilplejeprodukter
Rude-, indtræks- og
læderrens, sprinklervæske
og meget mere.
08 stickerfix 1
Smart lakfilm til reparation
af små stenslag og ridser.
TM

Din lokale Toyota-forhandler
kan oplyse dig om udvalget af
farver.

1
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