Prijzen Land Cruiser 100

1 februari 2006

LAND CRUISER 100
kW/pk
150/204
150/204
150/204
150/204
175/238

4.2 D-4D VX
4.2 D-4D VX Automaat
4.2 D-4D Executive
4.2 D-4D Executive Automaat
4.7i V8 32v Executive Automaat

Netto Cat.prijs
E ex. BTW

Bedrag
E BPM

53.942,02
56.134,45
57.758,84

24.709,25.700,24.567,-

868,07

392,-

1.260,07

1.425,-

1.796,64
968,91
639,50

812,437,289,-

2.608,64
1.405,91
928,50

2.950,1.590,1.050,-

MEERPRIJS FABRIEKSOPTIES
Metallic lak
Tweede achterbank i.c.m. uitklapramen achter en
audio bediening en airconditioning voor achterpassagiers
Sunroof schuif/kantel, elektrisch bediend
Sperdifferentieel op achteras (niet op Executive Automaat)

Consumentenprijs
E ex. BTW E incl. BTW
op aanvraag
op aanvraag
78.651,02
88.900,81.834,45
92.500,82.325,84
93.300,-

KOSTEN RIJKLAAR MAKEN

Inclusief transport, kentekenplaten en afleveringsbeurt

500,00

Legeskosten (BTW vrij)
Registratiekosten (BTW vrij)
Verwijderingsbijdrage (incl. BTW)

37,82

595,37,
10,25
45,-

Alle genoemde prijzen zijn inclusief: 3 jaar fabrieks-garantie (max. 100.000) km, in het eerste jaar en voor lakgarantie geldt
géén kilometerbeperking), 6 jaar volledige carrosseriegarantie en 3 jaar Toyota EuroCare (De internationale hulpdienst van Toyota,
incl. 24-uursservice).

Prijzen accessoires
Consumentenprijs *
E incl. BTW
AUDIO/NAVIGATIE ICE
In Car Entertainmentset (DVD-speler, 2 schermen in hoofdsteunen en 2x infrarood hoofdtelefoon)
Hoezen diefstalpreventie donkergrijs
Hoezen diefstalpreventie ivory
Subwoofer (120 W) incl. montagesteun

2.816,10,10,339,-

ELEKTRO
Alarminstallatie SCM klasse 2
Alarminstallatie SCM klasse 3
Alarminstallatie/Voertuigvolgsysteem SCM klasse 4 (exclusief abonnement)
Alarminstallatie/Voertuigvolgsysteem SCM klasse 5 (exclusief abonnement)
Parkeersensorset zwart (4 sensoren)
Parkeersensorset in kleur (4 sensoren)
Aan/uit-schakelaar
Reservelampenset

741,876,1.114,2.336,358,381,48,18,-

EXTERIEUR
Allesdragerset, afsluitbaar (3 dragers)
Dwarsstangenset t.b.v. dakrailing (100 kg), afsluitbaar
Heavy duty platform
Imperiaal
Imperiaal voor op allesdragerset
Fietsendrager
Fietsendrager Quick Attach
Fixatiesteunen
Skihouders (horizontaal)

234,141,400,114,67,80,145,32,63,-
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Prijzen accessoires
Consumentenprijs *
E incl. BTW
EXTERIEUR (vervolg)
Skihouders (verticaal)
Skibox (inhoud 410 L)
Surfplankdrager incl. masthouder
Extra masthouder
Zijsteunen
Spanbandset
Slotset (voor allesdragerset)
Bullbar kunststof
Portierwindschermset (4 stuks)

99,363,56,15,48,26,26,667,189,-

INTERIEUR
Bagagenet horizontaal
Bagagenet verticaal
Fietsdrager (interieur)
Gevarendriehoek
Kinderzitje G0 (0 tot 13 kg)
Kinderzitje G1 Isofix (9 tot 18 kg)
Kinderzitje G2 CRS (15 tot 36 kg)
Kledinghanger
Koelbox (universeel)
Koeltas (inhoud 13 liter)
Laadvloerbescherming kunststof
Laadvloerbescherming kunststof (i.c.m. dual airco)
Mattenset rubber voor
Mattenset rubber voor/midden/achter (5 stuks)
Mattenset vega 650 gr antraciet (voor/achter)
Mattenset velours 830 gr beige met bruin logo (voor/midden/achter)
Mattenset velours 830 gr grijs met antraciet logo (voor/achter)
Mattenset velours 830 gr grijs met antraciet logo (voor/midden/achter)
Pookknoppenset hout (2-delig)
Bluetooth kit incl. telefoonhouder
Toyota handsfreekit THF15 incl. telefoonhouder
Toyota handsfreekit THF25 incl. telefoonhouder
Toyota handsfreekit THF35 incl. telefoonhouder
Dataverbindingskabel (voor bijv. PC-verbinding)

81,81,129,13,158,321,162,46,427,188,144,144,29,59,42,103,76,103,127,177,273,348,517,47,-

ONDERSTEL
Fietsendrager (2 fietsen) incl. lichtbalk
3e fietsdrager
Set voor extra grote fietsen
Sporteindstuk RVS
Trekhaak met flenskogel, max. 3.500 kg, incl. 13-polige aansluiting (excl. constante stroom)
Trekhaak, max. 3.500 kg, incl. 13-polige aansluiting (excl. constante stroom)
Trekhaak toebehoren vangmuilkoppeling (i.c.m. flens)
Verloopstekker 13-polig DIN/ISO naar 7-polig/west

576,152,51,72,539,484,267,16,-

* De consumentenprijzen voor accessoires zijn van toepassing bij montage na aanvraag kenteken deel 1.
De consumentenprijzen zijn inclusief montage en eventuele spuitkosten.
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Uitrusting
EXTERIEUR
Voorruit: groengetint en gelaagd
Bumpers: in carrosseriekleur
Spatlappen: vóór en achter
Grille: verchroomd
Flankbescherming
Portierhandgrepen in carrosseriekleur
Buitenspiegels: in carrosseriekleur, elektrisch bedienbaar, wegklapbaar en verwarmd
Buitenspiegels met geheugenfunctie
Ruitenwisser achter met interval
Regensensor met automatische wisstand
Mistlampen geïntegreerd in voorbumper
Multireflector koplampen
Koplampsproeiers
Koplampverstelling
Roofrails
Metallic lak
Treeplanken zwart
COMFORT
Stuurbekrachtiging
4-spaaks lederen stuurwiel in hoogte verstelbaar
4-spaaks lederen stuurwiel, elektrisch in hoogte en lengte verstelbaar
Cruise control
Automatische airconditioning
Automatische airconditioning: achter
Waarschuwingszoemer verlichting en sleutel in contactslot
Armsteun vóór met opbergvak
Met leder beklede versnellingspookknop
Contactslotverlichting
Elektrisch bedienbare portierruiten voor en achter met klembeveiliging
Handgrepen: 4 vóór, 4 achter
Handgrepen: 3e zitrij
Kledinghaakjes: 2 achter
Schuif-/kanteldak
Interieurverlichting
Dorpellijsten
Afdekscherm bagageruimte
12V-aansluiting (1 vóór/1 achter)
Interieurverwarming met separate bediening voor achterpassagiers
INFORMATIE
Dag – en totaalteller
Multi-informatiedisplay (klok, buitentemperatuur, gemiddelde snelheid,
gemiddeld en actueel brandstofverbruik)
Optitron instrumentenpaneel

VX
•
•
•
•
•
•
•
–
•
•
•
•
–
•
•
o
•

Executive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o
•

•
•
–
•
•
–
•
•
•
•
•
•
o
•
o
•
•
•
•
•

•
–
•
•
•
o#
•
•
•
•
•
•
o#
•
o
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

AUDIO
Elektrisch bedienbare antenne
Audio met cassette, CD-wisselaar (6), stuurwieltoetsen, 7 luidsprekers
DVD navigatiesysteem met EMV full colour touch screen met spraaksturing, parkeerhulpcamera,
Bluetooth™ en TMC
Audiosysteem achter

•
•

•
•

o
–

•
o#

STOELEN
Bestuurdersstoel: 2 geheugenstanden
Elektrisch in 8 richtingen te verstellen, afzonderlijke voorstoelen met verstelbare lendensteun
Stoffen stoelbekleding
Lederen stoelbekleding
Hoofdsteunen vóór: verstelbaar
Stoelverwarming

–
–
•
–
•
–

•
•
–
•
•
•

ZITMOGELIJKHEDEN
2e zitrij neerklapbaar en kantelbaar, in delen van 60:40
3e zitrij neerklapbaar, in delen van 50:50

•
o

•
o#

• = Standaard

o = Optioneel

– = Niet leverbaar
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Uitrusting
BERGRUIMTE
Middenconsole vóór
Dakconsole met brillenhouders
Armsteun: middelste zitplaats tweede zitrij
Afsluitbaar dashboardkastje met verlichting
Portiervakken: vóór en achter
Bekerhouders: middenconsole vóór (4), middenconsole achter (3)
Bekerhouders 3e zitrij (3)
Opbergvakken in rugleuning voorstoelen

VX
•
•
•
•
•
•
o
•

Executive
•
•
•
•
•
•
o#
•

VEILIGHEID
Actief
4 geventileerde schijfremmen
ABS
Vehicle Stability Control (VSC) en Active Traction Control (A-TRC) (alleen AT)
Brake Assist (BA) en elektronische remkrachtverdeling (EBD) (alleen AT)
Passief
Energieabsorberende bumpers
Verstevigingsbalken in de portieren
2-faseairbags: bestuurder en passagier
Side airbags
Curtain airbags vóór en achter (rolsensor)
Waarschuwing veiligheidsgordel: bestuurder en passagier (lampje)
Veiligheidsgordels vóór: 3-punts,blokkeerautomaat, spankrachtbegrenzer en gordelspanner
Veiligheidsgordels voor en tweede zitrij in hoogte verstelbaar
Veiligheidsgordels, 3-punts op alle zitplaatsen
Whiplash reducerend systeem: bestuurder en passagier
Kinderslot
ISOfix-bevestigingspunten: 2e zitrij
Zonnekleppen (4)
Inschuifbare stuurkolom
Zonnewerende band in voorruit

•
•
–
–

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BEVEILIGING
Startblokkering
Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening en waarschuwingsfunctie
Brandstofvulopening van binnenuit te openen
Schakelaar portiervergrendeling in interieur

•
•
•
•

•
•
•
•

275/65R17
•

275/60R18
•

BANDEN EN VELGEN
Lichtmetalen velgen VX
Lichtmetalen velgen Executive
Volwaardig reservewiel

# Tweede achterbank (leder) voor de Executive kan alleen in combinatie met automatische airconditioning en audio voor de
achterpassagiers.
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Technische specificaties
MOTOR

Soort brandstof
Octaan- of cetaangetal minimaal
Kleppenmechanisme
Cilinderinhoud (cc)
Boring x slag (mm)
Compressieverhouding
Maximaal vermogen (kW/tpm)
Maximaal koppel (Nm/tpm)
Brandstof of injectiesysteem

D-4D
5 M/T
Diesel
48
24 kleppen OHC
4.164
94,0 x 100,0
18,5:1
150 (204 pk)/3.400
430/1.200–3.200
Directe inspuiting

D-4D
5 A/T
Diesel
48
24 kleppen OHC
4.164
94,0 x 100,0
18,5:1
150 (204 pk)/3.400
430/1.200–3.200
Directe inspuiting

ja
ja

ja
ja

4.7 V8
5 A/T
Benzine
95 Ron
32 kleppen DOHC
4.664
94,0 x 84,0
9,6:1
175 (238 pk)/4.800
434/3.400
Elektronisch geregelde
brandstofinspuiting
nee
nee

4 WD
5
Droge
plaatkoppeling

4 WD
5
Hydraulische
koppelomvormer

4 WD
5
Hydraulische
koppelomvormer

Turbo
Intercooler
TRANSMISSIE
Aandrijving
Aantal versnellingen
Koppeling

REMMEN
Vóór
Achter
WIELOPHANGING
Vóór
Achter
PRESTATIES
Topsnelheid (km/h)
0–100 km/h (sec.)
BRANDSTOFVERBRUIK EN CO2-EMISSIE
Brandstofverbruik*
(EU-richtlijn 80/1268-1999/100/EC)*
In de stad (l/100 km)/(km/l)
Op buitenweg (l/100 km)/(km/l)
Gecombineerd (l/100 km)/(km/l)
Emissienorm (Euro)
CO2-emissie gecombineerd (g/km)
Inhoud brandstoftank (l)

Geventileerde schijfremmen
Geventileerde schijfremmen

Onafhankelijke wielophanging met torsieveren en een stabilisatorstang
Starre as met schroefveren en een stablisatorstang

170
13,6

180
11,5

180
11,1

14,1/7,1
9,3/10,8
11,1/9,0
III
292
96

13,4/7,5
9,0/11,1
10,6/9,4
III
282
96

21,5/4.7
13,4/7,5
16,3/6,1
III
387
96

* Het hier genoemde brandstofverbruik is gemeten op basis van de in de specificaties genoemde EG-norm. In de praktijk is brandstof
verbruik mede afhankelijk van factoren zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, rijgedrag, gebruik en uitvoering.
4WD-TECHNOLOGIE
Permanente vierwielaandrijving
Middendifferentieelsper
Active Traction Control (A-TRC)
Vehicle Stability Control (VSC)
Actieve niveauregeling (AHC)
Achterdifferentieel met beperkte slip
Elektrische differentieelsper achter
Elektronisch geregelde schokdempers
(TEMS), 2e generatie
Stuurinrichting met variabele
overbrengingsverhoudingen

•
50% vóór, 50% achter
• (alleen Executive A/T)
• (alleen Executive A/T)
•
• (VX & Executive M/T)
o (VX & Executive M/T)

•
50% vóór, 50% achter
• (alleen Executive A/T)
• (alleen Executive A/T)
•
• (VX & Executive M/T)
o (VX & Executive M/T)

•
50% vóór, 50% achter
•
•
•
–
–

•

•

•

• (alleen Executive A/T)

• (alleen Executive A/T)

•

M/T = Handgeschakelde transmissie
A/T = Automatische transmissie
• = standaard
o = optioneel
– = niet leverbaar
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Technische specificaties
TERREINPRESTATIES

Minimale bodemvrijheid (mm)
Vrijloophoek vóór (°)
Vrijloophoek achter (°)
Overklimhoek (°)
Maximale klimhoek (°)
Doorwaaddiepte (mm)
Maximale hellingshoek in zijdelingse richting (°)
GEWICHTEN
Kentekengewicht (kg)*
Laadvermogen (wettig) (kg)*
Maximaal toelaatbare massa (GVW) (kg)
Maximaal aanhanggewicht geremd (kg)
Maximaal aanhangmassa ongeremd (kg)
Kogeldruk
Maximale daklast
AFMETINGEN
Draaicirkel tussen stoepranden (m)
Inhoud/met bank(en) neer (l)
Lengte interieur (mm)
Breedte interieur (mm)
Hoogte interieur/met moonroof
Zithoogte vanaf wegdek (mm)

D-4D
5 M/T
220
34
23
24
45
700
45

D-4D
5 A/T
220
34
23
24
45
700
45

4.7 V8
5 A/T
220
34
23
24
45
700
45

2.420-2.470
790-840
3.260
3.500
750
140
100

2.435-2.485
775-825
3.260
3.500
750
140
100

2.245-2.295
965-1.015
3.260
3.500
750
140
100

5 persoons
11,8
1.318/2.212/1.835
1.620
1.145/1.150
-

* Deze gewichten kunnen afhankelijk van diverse factoren variëren.
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7 persoons
11,8
252/1.122/2.022
2.525
1.620
1.145/1.150
-

Meeruitrusting
STANDAARDUITRUSTING VX:

MEERUITRUSTING EXECUTIVE T.O.V. STANDAARD
UITRUSTING VX:
O.a: Lederen bekleding en deurpanelen, vehicle stability control (alleen op automaat), active traction control (alleen op
automaat), brake assist (alleen op automaat), Variable Gear
Ratio Steering (alleen op automaat), geen limited slip differentieel achter op automaat, stuurkolom elektrisch in hoogte en
lengte verstelbaar, elektrische stoelverstelling met geheugen,
verwarming op voorstoelen, DVD navigatiesysteem met EMV
fullcolour touchscreen met spraaksturing, parkeerhulpcamera,
Bluetooth en TMC, koplampsproeiers, 275/60R18 banden,
18" lichtmetalen velgen.

220 mm

1.850/1.890* mm

O.a: Front- en side airbags aan bestuurders- en passagierszijde,
curtain airbags voor en achter, ABS, startonderbreker, stuurbekrachtiging, climate control, cruise control, optitron dashboard,
multi informatiedisplay met boordcomputer en buitentemperatuurmeter, automatisch dimmende binnenspiegel, gordelspanners met spankrachtbegrenzers vóór, mistlampen voor, toerenteller, hoogteverstelling bestuurdersstoel, elektrische lendesteunverstelling bestuurdersstoel, armsteun voor met opbergvak, centrale deurvergrendeling met afstandbediening, elektrisch bedienbare portierramen met one-touch down en klembeveiliging, in hoogte verstelbare stuurkolom, lederen stuurwiel, regensensor, ruitenwisser vóór met wis/was installatie,
spatlappen voor en achter, dakrelingen, zwarte treeplanken,
elektrisch verstelbare, inklapbare en verwarmde buitenspiegels
in carrosseriekleur, groen getint glas met schaduwband, radio,
cassette, 6 CD wisselaar met stuurbediening en 7 speakers,
bekerhouders, make-up spiegel met verlichting, afdekhoes
bagageruimte, limited slip differentieel achter, transmissie oliekoeler (alleen automaat), interieurafwerking hout, 275/65R17
banden, 17" lichtmetalen velgen, actieve schokdempers met
hydraulische niveauregeling.

1.620 mm

890 mm

1.940 mm

2.850 mm

1.150 mm

1.615 mm

1.940 mm

4.890 mm

1.615 mm

* Met roofrails

Hiermee komen alle voorgaande Land Cruiser 100 prijs- & specificatielijsten te vervallen. De distributeur behoudt zich het recht
voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoering(en)
en/of prijzen aan te brengen. Alle consumentenprijzen in deze
uitgave zijn geadviseerde verkoopprijzen, in Euro’s. BTW 19%.
Deze Toyota is niet geschikt voor LPG/autogas. Voor directe of
indirecte schade van welke aard dan ook die het gevolg is van
het op welke wijze dan ook gebruik maken van LPG/autogas of

een LPG/autogas-installatie, waaronder het rijden met LPG/autogas en het inbouwen van een LPG autogas-installatie, wordt
door Louwman & Parqui B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Ofschoon deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele onjuistheden in de gegevens voorkomen, van welke aard dan ook.
Gehele of gedeeltelijke nadruk, in welke vorm dan ook, is zonder
schriftelijke toestemming van de distributeur verboden.

Ga voor de meest actuele informatie naar
uw Toyota-dealer of ga naar: www.toyota.nl
Distributeur voor Nederland:
Louwman & Parqui B.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer
Telefoon 0800-0369 (gratis)
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F0000-95402

Uw Toyota-Dealer:

