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1525 x 1540 x 480

Kích thước/Dimensions

Động cơ/Engine

Kích thước tổng thể bên ngoài (DxRxC)/
Overall Dimensions (LxWxH) (mm)

Chiều dài cơ sở/Wheelbase (mm)

Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau)/Tread (Front/Rear) (mm)

Khoảng sáng gầm xe/Ground clearance (mm)

Bán kính vòng quay tối thiểu/Minimum turning radius (m)

Trọng lượng không tải/Kerb weight (kg)

Trọng lượng toàn tải/Gross weight (kg)

Dung tích bình nhiên liệu/Fuel tank capacity (L)

Kích thước khoang chở hàng (DxRxC)/Deck dimensions (LxWxH)(mm)

5330 x 1855 x 1815

3085

1540/1550

310                                                       293                                                                                        310

1870-1930                                               2055-2090                                               2095-2100       
2810                                                                                                                    2910

 6.4                                                                                        

80

Hilux 2.4 E 4x2 MT            Hilux 2.4 E 4x2 AT MLM          Hilux 2.4 E 4x4 MT           Hilux 2.8 G 4x4 AT MLM

1890-1910

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT (SPECIFICATION FULL LIST)

Loại/Type

Dung tích xi-lanh/Displacement (cc)

Công suất tối đa/Max output (kw) hp@rpm

Mô-men xoắn tối đa/Max torque Nm@rpm

2755

450/2400400/1600-2000

2393

(110) 147/3400 (130) 174/3400

Động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi-lanh thẳng hàng/
Diesel, 2GD-FTV, 4 cylinders in-line

Động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi-lanh thẳng hàng/
Diesel, 1GD-FTV, 4 cylinders in-line

1525 x 1540 x 480

Dẫn động cầu sau/RWD Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch

Có/With

Số tự động 6 cấp/6ATSố tự động 6 cấp/6AT Số sàn 6 cấp/6MTSố sàn 6 cấp/6MT

Tay đòn kép/Double wishbone

Nhíp lá/Leaf spring

Mâm đúc/Alloy

Đĩa thông gió/Ventilated disc

Tang trống/Drum

265/65R17 265/60R18 MLM

400/2000

Chế độ lái (Công suất cao/Tiết kiệm nhiên liệu)/Drive mode (Power/Eco)

Hệ thống truyền động/Drivetrain

Hộp số/Transmission type

Hệ thống treo/Suspension

Vành & lốp xe/Tire & wheel

Phanh/Brake

Trước/Front

Sau/Rear

Loại vành/Type

Kích thước lốp/Size

Trước/Front

Sau/Rear

Đèn chiếu gần/Lo-beam

Đèn chiếu xa/Hi-beam

Đèn chiếu sáng ban ngày/DRL (Daytime Running Light)

Hệ thống điều khiển đèn tự động/Auto light control

Hệ thống cân bằng góc chiếu/Headlamp leveling system

Chế độ đèn chờ dẫn đường/Follow me home

LED

Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflector

Không có/Without

Không có/Without

Không có/Without

Không có/Without

 Có/With
 Tự động/Auto (ALS)

 Có/With

LED dạng thấu kính/LED projectorHalogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflector

Cụm đèn trước/Headlamp

Không có/Without  Có/With

 Có/With

 Có/With

Bóng thường/Bulb

LED

Có/With

Có/With

Cụm đèn sau/Taillamp

Đèn báo phanh trên cao (Đèn phanh thứ ba)/Highmounted stop lamp (Third brake lamp)

Đèn sương mù/Foglamp

Gương chiếu hậu ngoài/Outer mirror

Chức năng sấy kính sau/Rear glass defogger

Tay lái/Steering wheel

Trước/Front

Chức năng điều chỉnh điện mặt gương/Power adjust

Chức năng gập điện/Power fold

Tích hợp đèn báo rẽ/Turn signal lamp

Ngoại thất/Exterior

Không có/Without Hệ thống âm thanh, đàm thoại rảnh tay/
 Audio system, hands-free phone

Urethane Bọc da/Leather

Trợ lực tay lái/Steering type                                                                                                                                                                       Thủy lực/Hydraulic

Điều chỉnh/Adjust Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopicChỉnh tay 2 hướng/Manual tilt

Chất liệu/Material

Nút bấm điều khiển tích hợp/Steering switch

Nội thất/Interior

Động cơ - Vận hành/Engine - Performance 

Loại đồng hồ/Type

Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu/Fuel consumption meter

Chức năng báo vị trí cần số/Shift position indicator

Màn hình hiển thị đa thông tin/MID (Multi Information Display)

Điều chỉnh ghế lái/Driver's seat

Điều chỉnh ghế hành khách/Front passenger's seat

Không có/Without

Không có/Without

Nỉ/Fabric                                                                                                            Da/Leather            

Có (màn hình màu TFT 4.2”)/
With (color TFT 4.2”)

Không có/Without

 Có/With

 Có/With  Có/With

Analog Optitron

Chỉnh điện 8 hướng/8-way powerChỉnh tay 6 hướng/6-way manual

Chỉnh tay 4 hướng/4-way manual

Cụm đồng hồ taplo/Instrument cluster

Chất liệu bọc ghế/Seat cover material

Ghế trước/Front  

Không có/Without  Có/With

Chỉnh tay/Manual Tự động/Auto

DVD cảm ứng 7"/7" touch screen DVD DVD cảm ứng 7"/7" touch screen DVDCDCD

4

AUX/USB AUX/USB/Bluetooth

6

Hệ thống điều hòa/Air conditioner

Hệ thống âm thanh/Audio

Đầu đĩa/Head unit

Số loa/Number of speaker

Kết nối/Connection

Hệ thống đàm thoại rảnh tay/Hands-free system

 Có/With

 Có/WithKhóa cửa điện/Power door lock

Chức năng khóa cửa từ xa/Wireless door lock

Cửa sổ điều chỉnh điện/Power window

Hệ thống điều khiển hành trình/Cruise control

 

Có (tự động xuống cửa người lái)/With (Auto, down for driver window) Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/
With (Auto, jam protection for driver window)

Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/
With (Auto, jam protection for all windows)

Không có/Without  Có/With  Có/WithKhông có/Without

Không có/Without  Có/With

 Có/With

 Có/With

 Có/With

 Có/With

 Có/With

 Có/With

Không có/Without

Không có/Without

Có (A-TRC)/With (A-TRC) 

 Có/With

 Có/With

 Có/With

Hệ thống chống bó cứng phanh/ABS (Anti Brake System) 

Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp/BA (Brake Assist) 

Hệ thống phân phối lực phanh điện tử/EBD (Emergency Brake Distribution) 

Hệ thống cân bằng điện tử/VSC (Vehicle Stability Control)

Hệ thống kiểm soát lực kéo/TRC (Traction Control) 

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc/HAC (Hill Start Assist Control) 

Hệ thống hỗ trợ đổ đèo/DAC (Downhill Assist Control) 

Đèn báo phanh khẩn cấp/EBS (Emergency Brake Signal) 

Camera lùi/Back camera

Túi khí người lái & hành khách phía trước/Driver & Front passenger

Túi khí bên hông phía trước/Front side 

Túi khí rèm/Curtain shield 

Túi khí đầu gối người lái/Driver's knee

Có/With

Có/With

Có/With

Có/With

Có/With

Không có/Without  Có/WithHệ thống báo động/Alarm 

Hệ thống mã hóa khóa động cơ/Immobilizer 

Hệ thống chống trộm/Anti-theft system 

An toàn bị động/Passive safety 

Tiện ích/Utilities & Comfort

aa

An toàn chủ động/Active safety 

Túi khí/SRS airbag

Khung xe GOA/GOA Frame

Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị
đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/

Audio system, multi-information display, 
hands-free phone

Kích thước-Trọng lượng/Dimension-Weight



an tâm đón thử thách

Túi khí
Hilux được tăng cường trang bị 7 túi khí 
giúp giảm thiểu tối đa tổn thương cho 
người lái và hành khách trong trường hợp 
không may xảy ra va chạm.

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC
Hỗ trợ giữ phanh trong khoảng 2 giây để chuyển từ bàn đạp phanh 
sang bàn đạp ga mà không phải lo lắng xe bị trôi về sau, giúp 
người lái khởi hành an toàn hơn trên đường đèo dốc. 

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DAC
Hỗ trợ người lái trong các tình huống xuống dốc, đặc biệt hữu dụng 
trong các địa hình khó khăn, giúp người lái tập trung vào đánh lái, 
mang đến khả năng vượt địa hình tuyệt vời.

Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC hỗ trợ 
khởi hành và tăng tốc nhanh chóng, êm ái 
trên đường trơn trượt. Người lái có thể 
vận hành xe dễ dàng hơn, an tâm hơn.

Hệ thống Cân bằng điện tử VSC
Hệ thống Cân bằng điện tử VSC giúp xe 
vận hành ổn định hơn trên các cung đường 
trơn trượt hay khi vào cua gấp.

 Các tính năng an toàn được cải tiến vượt trội và tăng cường toàn diện,
an tâm vượt qua mọi điều kiện địa hình và vững chãi đón thử thách cùng Hilux.

có Cân bằng điện tử

không có Cân bằng điện tử

 không có Hệ thống hỗ trợ khởi hành không có Hệ thống hỗ trợ xuống dốc

có Hệ thống hỗ trợ khởi hànhcó Hệ thống hỗ trợ xuống dốc 

bản lĩnh phong thái mớibản lĩnh phong thái mới
Dáng vẻ mạnh mẽ khỏe khoắn và hiện đại kết hợp tiện nghi tối ưu, thể hiện bản lĩnh khám phá mọi chặng đường và thỏa sức trải nghiệm.

Chế độ lái Eco/Power
Tùy chọn chế độ lái thích hợp 
với điều kiện di chuyển chỉ 
bằng một nút bấm. Chế độ 
ECO giúp tiết kiệm nhiên liệu 
tối ưu; chế độ POWER đem đến 
khả năng tăng tốc nhạy bén, 
cảm giác lái linh hoạt trên 
những cung đường gồ ghề hay 
đèo dốc.

Hệ thống
khởi động thông minh
Hilux phiên bản 2.8G được 
trang bị hệ thống khởi động 
nút bấm thông minh, mở khóa 
nhanh chóng và tiện lợi chỉ với 
một thao tác đơn giản giúp 
tiết kiệm thời gian.

Hệ thống điều khiển
hành trình Cruise Control
Hệ thống điều khiển hành trình 
được trang bị trên 2 phiên bản 
số tự động cho phép thiết lập 
tốc độ giới hạn tối đa và kiểm soát 
tốc độ khi xe đang vận hành; 
hỗ trợ lái xe thoải mái hơn, 
tập trung nhiều hơn vào việc lái xe 
an toàn và làm chủ tay lái trong 
mọi tình huống.

Camera lùi
Hệ thống camera lùi hỗ trợ 
người lái quan sát chướng ngại vật 
ở phía sau khi lùi xe tốt hơn và 
thuận tiện hơn, nhờ đó điều khiển 
xe an toàn hơn và tránh trường hợp 
xảy ra va chạm.


