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Nog altijd de beste

De Land Cruiser brengt u met het grootste gemak van het centrum van de stad naar 

ruigere terreinen. Met de stijl en de betrouwbaarheid die u van een Toyota verwacht. 

Meer dan 60 jaar ervaring heeft de Land Cruiser gemaakt tot wat hij is – een auto die 

is voorbereid op elke uitdaging, met atletische wendbaarheid, rotsvaste stabiliteit 

en ultiem rijcomfort op de openbare weg. 

Met state-of-the-art 

technologie en een veelzijdige 

stoelopstelling bent u 

verzekerd van optimaal 

rijcomfort in een stijlvolle 

ambiance.

Comfort

De geavanceerde 4x4 

technologie geeft u de 

vrijheid om te gaan en staan 

waar u wilt – van druk verkeer 

in de stad tot zwaar terrein.

4x4 Technologie

De nieuwe Land Cruiser laat 

zich niet tegenhouden, met 

meer dan 60 jaar rijervaring 

in ruim 150 landen. 

Heritage

Een elegant design, met 

een krachtig vormgegeven 

grille, eigentijdse LED 

technologie in de koplampen 

en robuust vormgegeven 

achterlichtunits.

Design
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Ongeëvenaard comfort

De Land Cruiser is een icoon, een mix van prachtig design en indrukwekkende functionaliteit. 

Behalve elegant is hij ook zeer wendbaar en robuust. Met LED koplampunits met 

dagrijverlichting, een krachtige grille en mistlampen vóór, komt hij in de stad even goed tot 

zijn recht als in het terrein. Een nieuw design met onder meer LED achterlichtunits maken dit 

tot de fraaiste Land Cruiser tot nu toe.
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Gaan waar u wilt

Dankzij permanente 4WD en de functie Multi-Terrain Select overwint u in de Land Cruiser 

elk obstakel.

Het elektronisch geregelde KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) en de luchtvering 

op de achteras staan garant voor ongeëvenaarde controle, comfort en stabiliteit. 

Met de variabele stuurbekrachtiging kunt u in de Land Cruiser zeer eenvoudig 

manoeuvreren. Deze geavanceerde technologie staat garant voor een meer solide en 

nauwkeuriger stuurgedrag. 
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State-of-the-art functionaliteit

Via de intelligente bediening op het stuurwiel stuurt u onder 

meer de parkeerhulpcamera en zijcamera’s aan, en bedient u 

uw mobiele telefoon, Bluetooth®, spraakherkenning en Toyota 

Touch® 2 with Go Plus. In het interieur van de nieuwe Land 

Cruiser vindt u uitgekiende sfeerverlichting en hoogwaardige 

bekleding, waarmee u tijdens elke rit het nuttige met het 

aangename verenigt. Een nieuw ontworpen middenconsole 

biedt plaats aan een ultramodern navigatiesysteem en een JBL 

audiosysteem. Zo kunt u onderweg genieten van uitstekend 

geluid en blijft u van alles op de hoogte.
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Verfi jnd interieur

Het ruim opgezette interieur van de Land Cruiser combineert 

natuurlijke materialen en drie-zone airconditioning met slimme 

opbergvakken en innovatieve, praktische oplossingen als het 

Smart Entry & Start System.

De comfortabele stoelen zijn ontworpen met oog op maximale 

beenruimte en een gezonde zithouding voor elk postuur.
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Het avontuur begint

Het Toyota Easy Flat systeem biedt u alle fl exibiliteit en veelzijdigheid 

om naar behoeven passagiers of extra bagage te kunnen meenemen. 

De tweede en derde zitrij kunt u neerklappen om alle bagage mee 

te nemen die u nodig heeft voor een wereldreis of een spontaan 

weekendje weg.
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* Alleen 5-deurs Executive.

De verwarmbare 2e zitrij kunt u in een verhouding 40:20:40 

neerklappen*. De 3e zitrij kan volledig onder de laadvloer worden 

opgeborgen en is in een verhouding 50:50 neerklapbaar. In- en 

uitladen wordt nog gemakkelijker door de glazen ruit in de 

achterklep, die u met één hand kunt openen. Daarmee biedt de 

Land Cruiser u een veelvoud aan mogelijkheden en alle ruimte 

om uw bagage op te bergen, onder meer dankzij een volledig 

vlakke laadvloer.

Veelzijdige stoelopstelling

Alle stoelen in de reguliere positie.

7 passagiers

Middelste zitplaats op 2e zitrij 

neergeklapt. 3e zitrij opgeborgen.

4 passagiers 

3e zitrij opgeborgen.

5 passagiers 

2e zitrij neergeklapt en 3e zitrij 

opgeborgen.

2 passagiers
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Superieur vermogen

Met de Land Cruiser vindt u altijd uw weg in de stad en rijdt u even gemakkelijk op de snelweg 

of een onverhard bergweggetje.

Met de krachtige 4,0 liter Dual VVT-i benzinemotor en de 2,8 liter turbodiesel bent u verzekerd 

van voortreff elijke prestaties. Een uitgekiende combinatie van kracht en koppel staat garant 

voor opwindende rijeigenschappen, zonder nadelige gevolgen voor het brandstofverbruik. 

Motor en transmissie Vermogen en koppel Leverbaar voor

2,8 D-4D-F 
manuele transmissie

130 kW (177 pk) 

420 Nm 

3-deurs LX

2,8 D-4D-F 
automatische transmissie

130 kW (177 pk) 

450 Nm

3-deurs en 5-deurs

LX, VX, SX en Executive

4,0 V6 Dual VVT-i 
automatische transmissie 

207 kW (282 pk) 

387 Nm

5-deurs Executive
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Off -road technologie

Voor maximaal rijplezier op de openbare weg én buiten de 

gebaande paden beschikt de Land Cruiser over tal van innovatieve 

technologieën, zoals u van een Toyota mag verwachten.

Met vijf verschillende 

instellingen voor het terrein – 

Rock, Rock & Dirt, Loose Rock, 

Mogul en Mud & Sand – biedt 

u elke uitdaging het hoofd. 

Met elke instelling worden het 

gaspedaal, remsysteem en 

tractie controle afgestemd op 

de omstandigheden, zodat u 

op elk moment maximale grip 

en controle heeft.

Multi-Terrain Select (MTS)

Met de Multi-Terrain 

Monitor houdt u overzicht 

op uw omgeving, zodat u 

niet van het pad afraakt en 

potentieel gevaar tijdig kunt 

voorkomen. Op het scherm 

kunt u beelden bekijken van 

vier verschillende camera’s. 

Een eenvoudige druk op de 

knop op het stuurwiel 

volstaat om uw situatie in 

beeld te brengen.

Multi-terrain Monitor 

(MTM) – 4 camera’s Op een ongelijke ondergrond 

is het vaak moeilijk de juiste 

stuurrichting te bepalen. Het 

Multi-Information Display van 

de nieuwe Land Cruiser toont 

u de juiste stuurhoek en toont 

op het scherm richtlijnen zodat 

u ook moeilijke situaties met 

vertrouwen tot een goed 

einde brengt. 

Tyre & body angle display

In het terrein houden de 

wielen van de Land Cruiser 

hun grip. De stabilisator 

wordt uitgeschakeld. De 

hydraulische vloeistof kan 

daardoor vrijelijk door het 

systeem stromen, zodat elk 

wiel op ongelijkmatig terrein 

onafhankelijk van de andere 

wielen kan functioneren. De 

hierdoor ontstane langere 

veeruitslag staat zelfs in het 

zwaarste terrein garant voor 

maximale grip.

Kinetic Dynamic Suspension 

System (KDSS) off –road
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De grip blijft intact of wordt hersteld door het 

aandrijfkoppel gericht over de wielen te verdelen. 

Wielspin wordt op die manier opgeheven, wat 

helpt om uw auto op een gladde of modderige 

ondergrond stabiel te houden en om sneller te 

accelereren.

Active Traction Control (A-TRC)

Geeft onder alle omstandigheden optimale grip. 

Permanente 4WD zorgt voor een ideale verdeling 

van het koppel over de voor- en achterwielen. 

Doorgaans wordt 60% van het vermogen op 

de voorwielen overgebracht, en 40% op de 

achterwielen. Met de nieuwe Land Cruiser is ook 

een verdeling 50:50 of 30:70 mogelijk, zodat u op 

elke uitdaging een antwoord heeft. 

Wanneer afremmen op de motor op een steile helling 

onvoldoende is, zorgt DAC automatisch voor de juiste 

hydraulische remdruk om een constante snelheid te 

behouden. Daarmee voorkomt u het blokkeren van 

de wielen en brengt u verraderlijke afdalingen met 

een lage, constante snelheid tot een goed einde. Ook 

worden tijdens de afdaling trillingen tot een minimum 

gereduceerd, wat de stabiliteit ten goede komt. 

Downhill Assist Control (DAC)

In zwaar terrein kunt u desgewenst ook rijden 

zonder het gas- of rempedaal aan te raken. U hoeft 

slechts te sturen. Met Crawl Control worden de 

motor en remmen automatisch aangestuurd om 

een constante, zeer lage snelheid aan te houden. 

U drukt op de ‘CRAWL’ knop, selecteert een van de 

vijf snelheden en u bent vertrokken. Uw snelheid 

kunt u al rijdend aanpassen.

Crawl Control

Permanente 4WD
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KDSS is een elektrisch 

geregelde, hydraulische 

wielophanging. Op de 

openbare weg staat dit 

eff ectieve systeem in 

combinatie met conventionele 

stabilisatorstangen 

garant voor superieure 

wendbaarheid en dito 

rijcomfort. Op onverhard 

terrein blijft de Land Cruiser 

zelfs onder de meest 

uitdagende omstandigheden 

stabiel.

Kinetic Dynamic Suspension 

System (KDSS) On-road

AVS stemt de werking van de 

schokdempers automatisch af 

op de rijomstandigheden en 

selecteert automatisch de 

juiste rijmodus: Comfort, 

Normaal of Sport.

Adaptive Variable Suspension 

(AVS)

ACC gaat nog een stap verder 

dan een conventionele cruise 

control, met een functie die u 

helpt om een vaste afstand tot 

uw voorligger te bewaren door 

de rijsnelheid aan te passen. 

Functies van ACC zijn: constante 

snelheid, afremmen/accelereren 

en follow-up.

Adaptive Cruise Control 

(ACC)

We hebben werkelijk aan alles gedacht, waaronder een scala aan 

oplossingen om het rijden op de openbare weg plezieriger en zo 

ontspannen mogelijk te maken. 

De on-road hulpsystemen omvatten onder meer:

On-road technologie

De variabele stuurbekrachtiging 

stemt de werking van de 

hydrauliek af op uw rijsnelheid 

en stuurbewegingen. Bij lage 

snelheid draait het stuurwiel 

lichter, zodat u gemakkelijker 

kunt manoeuvreren. Naarmate 

uw snelheid toeneemt, neemt 

de mate van stuurbekrachtiging 

af voor een nauwkeuriger en 

meer solide stuurgevoel. 

Variabele stuurbekrachtiging
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De uitgekiende afmetingen van de nieuwe 

Land Cruiser en een compacte draaicirkel van 

11,6 meter (vijfdeurs versie) zijn een garantie 

voor een uitzonderlijke wendbaarheid en 

gebruiksvriendelijkheid. Manoeuvreren wordt 

kinderspel, het rijgedrag toegankelijk en stabiel.

Door toepassing van staal met een hoge treksterkte 

koppelt de nieuwe Land Cruiser een lichtgewicht 

design aan maximale stevigheid. Geluidsabsorberende 

materialen versterken het rijcomfort. 

Robuuste carrosserie en chassis 

Wendbaarheid en een compacte draaicirkel
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Vehicle Stability Control 

(VSC) helpt slip te voorkomen 

en houdt de auto in een 

scherpe bocht stabiel. Zodra 

het systeem een verlies aan 

grip of een beginnende slip 

registreert, dan wordt per 

individueel wiel de juiste 

remdruk uitgeoefend om u 

veilig de bocht te kunnen 

laten nemen. 

Vehicle Stability Control 

(VSC) Dankzij de Blind Spot Monitor 

(BSM) kunt u als bestuurder 

veiliger van rijbaan wisselen. 

Registreren sensoren aan de 

achterzijde van de auto een 

medeweggebruiker in uw dode 

hoek, dan verschijnt in de 

desbetreff ende buitenspiegel 

een waarschuwingssignaal. 

Geeft u desondanks richting 

aan om van rijbaan te 

veranderen, dan knippert 

dit signaal om u tijdig te 

waarschuwen om in uw 

rijbaan te blijven.

Blind Spot Monitor (BSM)

De best mogelijke bescherming

De veiligheidsvoorzieningen van de Land Cruiser zijn ongeëvenaard, 

zodat u ten volle geniet van elke rit. 

Multi-Terrain Anti-lock 

Braking System (ABS)

Rijdt u met Multi-Terrain 

Select ingeschakeld, dan 

voorkomt ABS dat de wielen 

op een losse ondergrond 

blokkeren. Afhankelijk van het 

terrein waar u rijdt past het 

systeem zich automatisch aan 

om optimale remprestaties te 

kunnen leveren. 

Rear Cross Traffi  c Alert 

(RCTA)

De functie RCTA maakt 

gebruik van microgolf radar 

om u te waarschuwen voor 

achter opkomend verkeer 

op een parkeerplaats. Zo 

voorkomt het systeem 

dat u andere auto’s via 

uw buitenspiegels of 

achteruitkijkspiegel over 

het hoofd ziet.
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Met een sensor in elk wiel waarschuwt dit systeem 

de bestuurder bij een te lage bandendruk. 

Wanneer de Land Cruiser een aanhanger trekt, 

dan registreert TSC eventueel slingeren van de 

aanhanger als gevolg van zijwind, oneff enheden 

of stuurbewegingen. Vervolgens vermindert het 

systeem snelheid om de situatie te herstellen. 

De Land Cruiser is standaard uitgerust met zeven 

airbags, zodat de bestuurder en alle passagiers zelfs 

in een zevenzitter optimale bescherming genieten.

Supplemental Restraint System (SRS) airbags

Trailer Sway Control (TSC)

Tyre Pressure Monitoring
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Kenmerken en technologie

Toyota Touch® 2 is een volledig geïntegreerd 

multimediasysteem met een touchscreen 

en een hoogstaand audiosysteem waarop 

u USB-apparaten, een iPod en smartphone 

kunt aansluiten. 

Toyota Touch® 2 JBL met 14 speakersToyota Touch® 2 with Go Plus

Dit voortreff elijke audiosysteem geeft 

u een superieure akoestiek die volledig 

is afgestemd op het interieur van de 

Land Cruiser.

Inbegrepen is ook een navigatiesysteem met 

routegegevens voor heel Europa, inclusief 

omleidingen en ecoroutes. 

Afhankelijk van uitvoering 

Vanaf VX

Afhankelijk van uitvoering 

Optioneel op VX, standaard vanaf SX

Afhankelijk van uitvoering 

Vanaf SX
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Achterin kunnen de passagiers zich vermaken 

met een neerklapbaar 9" kleurendisplay en 

een krachtige 5.1-kanaals DVD surround 

sound. U kunt uw videocamera of DVD-speler 

aansluiten om een fi lm te kijken.

Rear-seat entertainmentState-of-the-art airconditioning

Een volledig automatische airconditioning 

met de mogelijkheid om tot drie zones 

onafhankelijk de temperatuur te regelen. 

Op die manier is het gehele interieur altijd 

comfortabel koel. 

Multi-information display

Het multi-information display bevindt zich 

op ooghoogte van de bestuurder, en biedt 

alle belangrijke voertuiggegevens, zoals 

snelheid, stuuruitslag of het display voor 

Multi-Terrain Select.

Afhankelijk van uitvoering 

Twee zone airconditioning: VX en SX

Drie zone airconditioning: Executive

Afhankelijk van uitvoering 

Vanaf SX

Afhankelijk van uitvoering 

Executive
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De Land Cruiser uitvoeringen – exterieur

 LX 

Belangrijkste kenmerken 
 – 17" stalen velgen met 245/70R17 
banden

 – Bumpers in carrosseriekleur
 – Dagrijverlichting
 – Ruit in achterdeur apart te 
openen (alleen 5dr)

 – Full Smart Entry

 VX 

Belangrijkste kenmerken 
 – 17" lichtmetalen velgen met 
265/65R17 banden (alleen 3dr)

 – 18" lichtmetalen velgen met 
265/60R18 banden (alleen 5dr)

 – In carrosseriekleur gespoten, inklapbare 
en verwarmbare buitenspiegels

 – Mistlampen vóór

 – ABS, EBD, BA, VSC, A-TRC en TSC 
(TSC alleen 5dr)

 – HAC en DAC (alleen i.c.m. automatische 
transmissie)

 – Dakreling (alleen 3dr)
 – Permanente 4WD, middendiff erentieel 
met difl ock en TORSEN® limited slip 
diff erentieel

 – Off -road Stability Control

 – Chroom en titanium accenten 
in grille

 – Treeplanken 
 – In carrosseriekleur gespoten 
deurgrepen

 – KDSS veersysteem (alleen 5dr)
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SX  

Belangrijkste kenmerken 
 – LED koplampen met automatische 
hoogteverstelling en koplampsproeiers

 – Privacy glass
 – LED dagrijverlichting
 – Verlichte aluminium treeplanken
 – Regensensor

Executive  

Belangrijkste kenmerken 
 – AVS en luchtvering op achteras
 – Adaptieve cruise control met 
pre-collision safety systeem

 – Schuif-/kanteldak, elektrisch 
bedienbaar

 – Automatische verlichting met 
follow me home functie

 – Diff erentieelslot op achteras
 – 4 multi-terrain camera’s
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De Land Cruiser uitvoeringen – interieur

 LX 

Belangrijkste kenmerken 
 – 7 SRS airbags
 – Actieve hoofdsteunen
 – Bandenspanning 
waarschuwingssysteem

 – Startblokkering en alarm
 – Elektrisch bedienbare ramen
 – Manuele airconditioning

 VX 

Belangrijkste kenmerken 
 – Toyota Touch® 2 multimediasysteem 
met weergave parkeerhulp in scherm

 – Dual zone climate control
 – DAB+ tuner en 9 speakers
 – Cruise control
 – Lederen stuurwiel, pookknop 
en handrem

 – Radio met CD speler met 6 speakers, 
Bluetooth®, en AUX met USB 
aansluiting 

 – Elektrisch verstelbare buitenspiegels
 – Startknop
 – Rolhoes

 – Luxe stoff en bekleding (alleen 5dr)
 – Elektrisch verstelbare en 
verwarmbare voorstoelen 
(alleen 5dr)

 – 220V aansluiting in bagageruimte
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 SX 

Belangrijkste kenmerken 
 – Toyota Touch® 2 with Go Plus 
navigatiesysteem

 – Lederen bekleding
 – 14 speaker JBL premium audio
 – Elektrisch verstelbaar stuurwiel
 – Automatisch dimmende binnenspiegel
 – Crawl control

 Executive 

Belangrijkste kenmerken 
 – 3 zone climate control
 – 3e zitrij volledig elektrisch instelbaar 
en wegklapbaar in bodem

 – Stoelverwarming 2e zitrij
 – Rear entertainment set
 – Geheugenfunctie op verstelling 
bestuurdersstoel

 – Multi-terrain monitor
 – Multi-terrain select
 – Stuuruitslag display
 – Dynamische hulplijnen 
in scherm parkeerhulp

 – Body angle display
 – Multi info display bediening 
op stuurwiel
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Accessoires

Met de originele accessoires van Toyota geeft u uw Land Cruiser een persoonlijk accent. U kunt kiezen voor accenten 

die het design verder verfraaien, die uw auto praktischer maken, of voor innovatieve gadgets die het leven onderweg 

extra veraangenamen. Op die manier stemt u uw Land Cruiser volledig af op uw eigen wensen.

1. Uitlaatsierstuk
Afgewerkt in hoogwaardig chroom.

2. Portierwindschermen
Aerodynamisch gevormd om windgeruis en turbulentie 
buiten te houden wanneer u met open ramen rijdt.

3. Spiegelkappen
Uitgevoerd in glanzend chroom, dat de elegant 
gevormde buitenspiegels van uw auto benadrukt.

4. Chroom ornament achterklep
Een elegant chromen accent om de contouren van 
de achterzijde extra te doen opvallen. 

5. Bodembeschermplaat achter
De lager doorlopende achterbumper geeft de achterzijde 
van uw auto extra dynamiek. 

6. Sidebar RVS
Stoer en functioneel, uitgevoerd in RVS om uw auto 
in het terrein extra te beschermen.

Neem contact op met uw Toyota dealer voor informatie over de volledige accessoirereeks.
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7. Stootlijsten
Bescherming voor de fl anken van uw auto, voorzien 
van een stijlvol chromen accent.

8. Hondenrek, volledige hoogte 
Robuust rek waarmee u bagage of uw hond in de 
bagageruimte houdt.

9. Verschuifbare laadvloer
Zeer praktisch om zware voorwerpen in- en uit te laden. 
De laadvloer wordt bevestigd in de reeds aanwezige 
vloerrails, zodat u bagage eenvoudig in de laadruimte 
kunt schuiven. 

10. Bagageruimte management
Wordt bevestigd in de standaard vloerrails, en houdt 
bagage met een fl exibele, telescopische stang van 
aluminum en spanbanden stevig op zijn plaats.

11. Bumperbescherming
Deze beschermplaat van geborsteld staal beschermt de 
achterbumper tegen krassen bij het in- en uitladen.

12. Dwarsdragers
Voor gebruik in combinatie met Toyota dakrails. De 
allesdragers worden op de rails bevestigd, als solide basis 
voor een brede reeks draagsystemen, zoals skidragers, 
agageboxen en fi etsendragers.
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Lakkleuren

* Parelmoer lak. § Metallic lak.

040 Pure White

3R3 Barcelona Red§

070 Pearl White *

218 Attitude Black§

1F7 Ultra Silver§
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1H2 Dark Steel§1G3 Ash Grey§

4T3 Light Cappuccino Brown§ 6V4 Moss Green§

202 Astral Black
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Velgen en bekleding

17" lichtmetalen velgen Canyon

Accessoire, beschikbaar voor alle uitvoeringen

17" stalen velgen

LX

18" lichtmetalen velgen Pinnacle

Accessoire, beschikbaar voor alle uitvoeringen

18" lichtmetalen velgen 

(6-dubbelspaaks)

5-deurs VX, SX en Executive

18" lichtmetalen velgen Pinnacle, black

Accessoire, beschikbaar voor alle uitvoeringen

17" lichtmetalen velgen (6-spaaks)

3-deurs VX 
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Zwart leder

SX en Executive

Zwarte stof 

LX en 3-deurs VX

Ivory leder

Optioneel voor SX en Executive

Zwart leder

Accessoire, beschikbaar voor 

LX en VX

Ivory leder

Accessoire, beschikbaar voor 

LX en VX

Luxe zwarte stof

5-deurs VX 

Bruin leder 

Optioneel voor Executive 
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Off -road prestaties 

Maximale hellingshoek 45° Vrijloophoek voor, overklimhoek en 

vrijloophoek achter

Doorwaaddiepte (700 mm) Maximale hellingshoek in zijdelingse 

richting 42°

700 mm32° 22° 25°

42°45°
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Maak kennis met de technologie van de Land Cruiser.

Woordenlijst

Active Traction Control (A-TRC)  
De Land Cruiser staat u in extreme omstandigheden 
terzijde om alles onder controle te houden. A-TRC zorgt 
zowel op de weg als in het terrein voor een veilige en 
effi  ciënte vermogensafgifte.

Parkeerhulpcamera
Met de parkeerhulpcamera kunt u veiliger 
achteruitrijden. Op het heldere kleurendisplay ziet 
u direct eventuele obstakels, zodat u gemakkelijk 
kunt inparkeren.

Emergency Brake-light Signal (EBS) 
Bij een noodstop knipperen de achterlichten 
automatisch om achteropkomend verkeer 
te waarschuwen.

Dual VVT-i (Variable Valve Timing – intelligence)
Dankzij een nauwkeurige aansturing van de kleppen 
combineert de Land Cruiser maximaal rijplezier met 
een zeer gunstig brandstofverbruik en lage emissies. 
Met Dual VVT-i is de motor van de Land Cruiser in staat 
om de timing van de inlaatkleppen te variëren. Dat 
betekent dat de kleptiming wordt afgestemd op de 
rijomstandigheden, zodat de motor op elk moment 
alert kan reageren op uw commando’s.

2,8 liter D-4D-F
De 2,8 liter D-4D-F dieselmotor levert vermogen als u 
het nodig hebt. Dit wordt gebalanceerd met zuinigheid 
en schone dieseltechnologie, met onder hoge druk 
geïnjecteerde brandstof voor superieure prestaties 
en een soepele rij-ervaring.

6-traps automatische transmissie
De automatische transmissies van Toyota 
koppelen optimaal gebruiksgemak aan soepele en 
effi  ciënte rijeigenschappen. Snelle en trefzekere 
schakelovergangen worden gecombineerd met 
handmatige rijmodi die de bestuurder – afhankelijk 
van model en uitvoering – extra controle geven. 
Een automatische transmissie van Toyota is 
afgestemd op een ideale balans tussen prestaties 
en brandstofverbruik.
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Trailer Sway Control (TSC)
Wanneer de Land Cruiser een aanhanger trekt, dan 
registreert TSC eventueel slingeren van de aanhanger als 
gevolg van zijwind, oneff enheden of stuurbewegingen. 
Vervolgens vermindert het systeem snelheid om de 
situatie te herstellen.

Rear Cross Traffi  c Alert (RCTA)
Wanneer de achteruit versnelling is ingeschakeld 
detecteren de sensoren achter naderende voertuigen 
met een snelheid tussen de 8 en 30 km/h die binnen 
2,5 sec zullen passeren. Op dat moment klinkt er een 
geluidssignaal vanuit achterin de auto en knipperen er 
lampjes in de zijspiegels.

Schemersensor   
Bij het invallen van de schemering schakelt de 
schemersensor automatisch de koplampverlichting in.

Smart Entry & Start system  
Met dit systeem kunt u de auto openen en starten 
zonder dat u de sleutel uit uw tas of jas hoeft te halen. 
Uw auto registreert dat de sleutel in de buurt is en 
ontgrendelt de portieren zodra u de portiergreep 
aanraakt. Om u in het donker bij te lichten, wordt zelfs 
de interieurverlichting ingeschakeld. Zodra u bent 
ingestapt, start u de motor door op de Start/Stop knop 
te drukken. Door de sensor op de portiergreep aan de 
raken doet u de Land Cruiser op slot.

Pre-Crash Safety (PCS) system
Sensoren detecteren dat er een aanrijding dreigt 
en mobiliseren razendsnel een reeks geavanceerde 
veiligheidsvoorzieningen. Er klinkt een geluidssignaal, 
de veiligheidsgordels worden strak getrokken en het 
automatische remsysteem komt in actie. Hiermee 
verkleint de auto de kans op letsel wanneer een 
aanrijding niet meer door de bestuurder kan worden 
voorkomen.

Supplemental Restraint System (SRS) airbags – 
7 airbags  
De Land Cruiser is uitgerust met 7 airbags, waaronder 
een knieairbag voor de bestuurder, front airbags, side 
airbags vóór en curtain airbags die de hoofden van zowel 
de voor- als achterpassagiers beschermen.
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Onze Toyota’s zijn ontworpen en gebouwd om 
onderhoudskosten tot een minimum te beperken. 
Er zijn minder onderdelen die onderhoud nodig hebben, 
terwijl er bovendien steeds duurzamer materialen 
worden gebruikt. Minstens zo belangrijk is dat de 
technologische snufjes van de Land Cruiser gemakkelijk 
bereikbaar zijn gemaakt om de tijd die aan onderhoud 
wordt besteed zo kort mogelijk te maken. Dit alles in 
combinatie met de gunstige prijzen van Toyota maakt 
dat uw Land Cruiser tegen de laagst mogelijke kosten 
altijd in optimale conditie blijft.

Intelligent ontwerp

Bij afl evering van uw Land Cruiser ontvangt u van uw 
Toyota dealer het Land Cruiser Paspoort. Daarin staat alles 
wat u wilt weten over uw Land Cruiser. Het is niet zomaar 
een handboek, er staat in hoe u zoveel mogelijk plezier 
kunt beleven aan uw Land Cruiser. Uw Toyota dealer zal 
uiteraard ook een en ander aan u demonstreren. Mocht u 
naderhand toch nog een vraag hebben, dan kunt 
u altijd bij uw Toyota dealer terecht.

Onderhoudsprogramma

Een van de zaken die uw Toyota dealer u zal uitleggen, 
is hoe het Land Cruiser onderhoudsprogramma werkt. 
Het is heel simpel: uw Land Cruiser heeft maar eens in de 
twee jaar een grote onderhoudsbeurt nodig, of na elke 
30.000 km. Elk jaar of na elke 15.000 km is een kleine 
onderhoudsbeurt voorgeschreven.

Land Cruiser Paspoort

De Land Cruiser is ontworpen om de kosten voor 
eventueel schadeherstel tot een minimum te beperken. 
Zo zijn in de bumpers energieabsorberende elementen 
geïntegreerd, en zijn kostbare onderdelen zover 
mogelijk bij de meer kwetsbare punten van de auto 
vandaan gehouden. Carrosseriedelen die gemakkelijk 
beschadigen zijn niet gelast, maar vastgeschroefd. 
Op die manier wordt eventuele schade tot een minimum 
beperkt, terwijl beschadigde onderdelen gemakkelijk 
kunnen worden vervangen. Dat betekent lagere kosten 
voor onderdelen en arbeidsloon.

Originele Toyota onderdelen

Als Land Cruiser-rijder bent u verzekerd van 

Toyota’s wereldwijde reputatie op het gebied 

van kwaliteit en service.

Onderhouds- 

& veiligheids-

check

Ontworpen 

voor minimale 

onderhouds-

kosten

Lage kosten 

voor onder-

delen en 

onderhoud
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De garantie dekt elk defect dat kan worden toegeschreven 
aan een materiaal- of constructiefout bij normaal 
gebruik gedurende een periode van 3 jaar of 100.000 km, 
afhankelijk van welke limiet het eerst wordt bereikt, en 
zonder kilometerbeperking tijdens het eerste jaar. 

De sleepkosten naar de dichtstbijzijnde Toyota dealer of 
Erkend reparateur vallen onder de garantie als het defect 
tot gevolg heeft dat er niet meer met de auto gereden kan 
worden en door de garantie wordt gedekt. 

Oppervlakteroest en lakschade op alle carrosseriedelen, 
veroorzaakt door materiaal- of constructiefouten, worden 
zonder kilometerbeperking door de garantie gedekt 
gedurende 3 jaar. 

De garantietermijn voor doorroesten van binnenuit 
van de carrosserie ten gevolge van materiaal- 
of constructiefouten bedraagt 12 jaar zonder 
kilometerbeperking.

Uitgebreide garantie

Rijdt u in een Toyota, dan bent u verzekerd van vele 
zorgeloze kilometers.

U kunt, zolang u volgens fabrieksvoorschrift in 
onderhoud blijft bij uw Nederlandse Toyota dealer, altijd 
een beroep doen op Toyota Eurocare. De hulpdienst 
die u in meer dan 30 Europese landen doeltreff ende 
24-uursservice biedt. Kunt u door bijvoorbeeld een 
technisch mankement niet verder rijden, dan biedt het 
Toyota Eurocare programma u advies en hulp om uw weg 
te kunnen vervolgen.

Toyota Eurocare

garantie op 

accessoires

Toyota 

Eurocare in 

heel Europa garantie

jaar* 

De accessoires van Toyota worden gemaakt volgens 
dezelfde kwaliteitseisen en met hetzelfde oog voor detail 
als uw auto. Elk accessoire is op maat gemaakt voor 
uw Toyota, zodat u alle vrijheid heeft om uw auto een 
persoonlijke touch te geven. De accessoires worden onder 
de zwaarste omstandigheden getest, zodat u er volledig 
op kunt vertrouwen. Voor originele accessoires van Toyota 
geldt dan ook een garantietermijn van drie jaar, wanneer u 
deze gelijktijdig met de auto heeft gekocht*.

Toyota accessoires

33
jaar* 

 *  Informeer bij uw Toyota dealer naar specifi eke garantiebepalingen.
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Toyota stelt alles in het werk om haar milieubeleid 

voortdurend te verbeteren.

Elk designdetail van uw auto wordt 
door ons grondig geanalyseerd om er 
zeker van te zijn dat de milieubelasting 
gedurende de volledige levenscyclus 
tot een absoluut minimum wordt 
beperkt. Deze nauwgezette fi losofi e 
heeft geleid tot een reeks van 
innovaties die bijdragen aan de goede 
milieueigenschappen van onze auto’s.

Ten opzichte van een vergelijkbaar 
model ligt de milieubelasting van de 
Toyota Land Cruiser over de gehele 
levenscyclus fors lager. Dit komt onder 
meer tot uiting in een reductie in de 
uitstoot van schadelijke stoff en als 
CO (9%), NOx (stikstofoxide – 23%), 
overige koolwaterstoff en (7%) en 
roetdeeltjes (40%). 

Wij doen alle mogelijke moeite om 
het productieproces in onze fabrieken 
steeds milieuvriendelijker te maken. 
Sinds 2007 hebben we het gemiddelde 
energieverbuik per geproduceerd 
voertuig in de fabriek gereduceerd.

Ontwerp van uw auto Productie van uw auto

Als wereldwijd opererende fabrikant 
proberen we daar te zijn waar onze klanten 
ons nodig hebben. Mede daarom is Toyota 
reeds jarenlang sterk vertegenwoordigd in 
Europa. Hiermee zijn de transportafstanden 
voor onze producten aanzienlijk korter, wat 
leidt tot een signifi cante tijdsbesparing die 
zowel voor u goed is, als voor het milieu.

Nationale verkoopcentra
Logistieke centra – voertuigen
Logistieke centra– accessoires/
onderdelen
Fabrieken
Ondersteunende organisaties
Trainingscentra

Niet op deze kaart:

Toyota Caucasus LLP, Union Motors Ltd (Israel), Toyota Motor Kazakhstan LLP.

Minder CO 
per geproduceerde 

Land Cruiser 
sinds 2007
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Toyota zoekt altijd naar zo effi  ciënt en 
milieuvriendelijk mogelijke transport- 
en distributiemanieren.

Distributie van auto en 

onderdelen

Om het energie- en waterverbruik 
van onze volledige organisatie 
zoveel mogelijk te beperken, heeft 
Toyota Motor Europe ook voor 
het dealernetwerk een integraal 
duurzaamheidsprogramma ontwikkeld. 
Dit programma heeft betrekking op 
alle facetten van de bedrijfsvoering, 
van het hergebruik van regenwater tot 
isolatiemaatregelen en het gebruik 
van duurzame energie. Daarbij 
richten wij ons zowel op nieuwe 
dealerbedrijven, als op de panden 
van onze bestaande dealers.

Verkoop en onderhoud 

van uw auto 

Tijdens het ontwerpen en de 
uiteindelijke productie van de auto’s 
houdt Toyota te allen tijde rekening met 
de twee R’s: Reduceren en Recyclen. 
Zo is uw nieuwe Land Cruiser voor 95% 
recyclebaar. Tegelijkertijd zijn alle 
materialen conform richtlijn 2000/53/EC 
gecodeerd en zijn vier zware metalen 
volledig uit het productieproces 
verdwenen. Daarnaast biedt ons 
milieubeleid een aantal nieuwe en 
innovatieve mogelijkheden om auto’s 
op milieuvriendelijke wijze te 
retourneren. Bezoek voor meer 
milieutechnische informatie 
www.toyota.nl of neem contact 
op met uw Toyota dealer.

Einde van de rit?

Het brandstofverbruik van uw Toyota 
wordt in de praktijk beïnvloed door 
de omstandigheden waarin gereden 
wordt. Bij rijomstandigheden kunt u 
denken aan zaken zoals het wegdek, de 
bandenspanning, de belading van de 
auto, het gebruik van stroomverbruikers 
(verwarming en airconditioning), de te 
rijden route en de buitentemperatuur. 
Het brandstofverbruik van uw auto is 
verder natuurlijk ook sterk afhankelijk 
van uw rijstijl. Graag geven we u 
enkele tips waarmee u uw rijstijl 
kunt optimaliseren.

01. Verwijder overtollig gewicht uit 
 de bagageruimte en van het dak.
02. Stippel uw route zorgvuldig uit 
 en vermijd onnodig omrijden.
03. Gebruik uw auto niet voor te 
 korte afstanden.

04. Controleer regelmatig de 
 bandenspanning.
05. Laat uw auto volgens het 
 onderhoudsschema periodiek 
 onderhouden.
06. Schakel sneller naar een 
 volgende versnelling
07. Gebruik airconditioning alleen 
 als dat nodig is.
08. Anticipeer op het overige verkeer 
 en pas uw snelheid hierop aan.
09. Houd de ramen gesloten. 
10. Schakel de motor uit wanneer u 
 langer dan 60 seconden stilstaat.

Rij bewust

is recyclebaar

Land Cruiser
van uw%95

minder brandstof en CO

20–30%
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Onverzettelijk

Wereldwijd geniet de Land Cruiser een reputatie die stoelt op meer dan 60 jaar van onovertroff en 

kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. De uitzonderlijk hoge klanttevredenheid is dan 

ook een bewijs van de bouwkwaliteit van deze bijzondere 4WD. Een icoon waar baanbrekende 

technologie samenkomt met compromisloze veiligheid en comfort.

Voor Toyota is kwaliteit een manier van leven. 

Zelfs het beste is voor verbetering vatbaar.

198419601951 1996 2002
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Voor meer informatie over Toyota, bel gratis 

0800-0369 (op werkdagen van 9–17 uur) of 

bezoek www.toyota.nl

Importeur Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer, F0000-72000, september 2015.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen in uitvoering aan te brengen. De afbeeldingen en specifi caties

voldoen aan internationale normen en kunnen derh alve afwijken van de voor de Nederlandse markt geldende specifi caties en/of uitvoeringen. 

Neem voor meer details contact op met uw dealer. De kleuren in deze brochure kunnen als gevolg van het drukprocedé enigszins afwijken van de 

actuele kleuren. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden 

in de gegevens van deze brochure voorkomen, van welke aard dan ook. Gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, is zonder schriftelijke 

toestemming niet toegestaan.
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