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HILUX – PICKUP  
O WIELU TWARZACH 



Toyota Hilux – pickup  
o wielu twarzach
Świetna w terenie, dzielna i niewiarygodnie trwała. 
Dojedzie wszędzie i zawsze wróci. Toyota Hilux nie bez 
powodu zaskarbiła sobie sympatię klientów na całym 
świecie i stała się synonimem trwałości. Obecnie 
produkowana jest ósma generacja modelu, a w 2020 
roku przeprowadzono facelifting, który udoskonalił 
ten model i podniósł poprzeczkę w segmencie. 
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Rywalizacja w klasie pickupów również jest zacięta, 
a samochody tego typu muszą bić się zarówno 
o klientów firmowych i instytucjonalnych, jak 
i prywatnych. Argumentem, który przemawia za 
wyborem Toyoty Hilux, są fabryczne zabudowy 
i możliwości personalizacji tego modelu. 
Uzupełniają one ofertę skrojoną pod potrzeby 
biznesu, ale i służb, od których działania zależy 
nasze bezpieczeństwo!
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Choć nie brakuje prywatnych klientów, którzy 
decydują się na pickupy, ta klasa pojazdów 
często trafia w ręce służb i przedsiębiorstw, 
w których samochody pracują całe dnie w ciężkim 
terenie. Takie auto musi więc być dzielne z dala 
od utwardzonych szlaków i odporne na ciężkie 
warunki eksploatacji. Słynący z niezawodności 
Hilux jest doskonałym kandydatem nawet na 
najbardziej wymagające stanowiska.
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Doświadczenie i kompetencje
Gdyby Toyota Hilux miała CV, byłoby wypełnione 
po brzegi cennym doświadczeniem. Pickup Toyoty 
nieraz udowodnił swoją przydatność w różnych 
branżach, a z generacji na generację nie przestał 
również nabywać nowych umiejętności. Paleta 
jego kompetencji zwiększa się również dzięki 
atrakcyjnym pakietom wyposażenia oraz 
fabrycznym zabudowom dostępnym w salonach 
Toyota Professional.



Wersja Invincible
Hilux po liftingu zyskał zupełnie nową 
wersję wyposażenia Invincible, która wyróżnia 
się rasową stylistyką, kontrastowymi dodatkami 
i doskonałym wyposażeniem. Standardowymi 
elementami wyposażenia, które pomogą w pracy, 
są tu elektryczna roleta przestrzeni ładunkowej, 
specjalna wykładzina, która chroni skrzynię 
ładunkową przed uszkodzeniami, a także hak 
holowniczy i aluminiowe stopnie boczne. 
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O komfort zadba z kolei System Premium Audio JBL, 
fotel kierowcy z elektryczną regulacją oraz skórzana 
tapicerka. Takie udogodnienia w pickupie? W Hiluxie 
to możliwe. Dbałość o szczegóły i elegancję 
podkreślają również dedykowana okleina Invincible, 
czarna podsufitka, a nawet wykończony specjalnie 
dla tej edycji kluczyk z logo Invincible.



Pakiety Chrome i Chrome+
Pozostałe wersje wyposażenia również obfitują 
w dodatki, które kojarzymy raczej z komfortowymi 
SUV-ami niż z pickupami. Klienci, którzy chcą 
poprawić wygląd i funkcjonalność swoich Hiluxów, 
mogą zdecydować się na jeden z pakietów 
wyposażenia – Chrome lub Chrome+.
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Pakiet podstawowy obejmuje stopnie boczne 
wykonane ze stali nierdzewnej, chromowane 
orurowanie przestrzeni ładunkowej, tapicerkę 
z naturalnej skóry, wykładzinę ochronną przestrzeni 
ładunkowej, dźwignię hamulca ręcznego obszytą 
skórą oraz nakładki na błotniki ze srebrnym 
akcentem. W pakiecie Chrome+ otrzymujemy 
ponadto aluminiową roletę, która chroni przestrzeń 
ładunkową przed pyłem, kurzem i wodą.



Zabudowy bez kompromisów
Jak przystało na auto użytkowe z prawdziwego 
zdarzenia, dla Toyoty Hilux opracowane zostały 
specjalistyczne modyfikacje, skierowane do 
konkretnych branż. Konwersje przygotowywane przez 
zaufanych partnerów i wiodące firmy, są dostępne 
w salonach Toyoty. Klienci mogą wybierać spośród 
kilku gotowych zabudów lub złożyć kompleksowe, 
sprecyzowane zamówienie. 
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Przykładem takich projektów są modyfikacje 
pojazdów uprzywilejowanych, które są budowane 
w oparciu o szczegółowe parametry i wymagania. 
Zabudowy specjalne są indywidualnie 
doposażane i – podobnie jak wszystkie inne 

– opracowywane zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w postępowaniu jak i w przepisach 
o ruchu drogowym. Toyoty Hilux w różnych 
odmianach i wersjach były już dostarczane do 
instytucji takich jak policja, straż pożarna, straż 
miejska, pogotowie energetyczne czy wojsko.



Toyota Hilux Arctic Trucks
Przykładem konwersji, która czyni Hiluxa 
jeszcze zdolniejszym w terenie, jest modyfikacja 
przygotowana przez Arctic Trucks. Renomowana 
firma wzięła pickupa na warsztat i uczyniła go 
niewiarygodnie skutecznym narzędziem do pracy 
w ciężkim terenie.
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Zalety seryjnej Toyoty w postaci blokady tylnego 
mostu, mechanizmu różnicowego o ograniczonym 
poślizgu, systemu DAC czy reduktora stworzyły 
doskonałą bazę dla pickupa, który w terenie czuje 
się jak ryba w wodzie. Zmiany objęły podniesienie 
zawieszenia aż o 40 mm, a to pozwoliło z kolei 
zwiększyć kąt natarcia do 28 stopni oraz kąt zejścia 
do 32 stopni*. Opony AT o rozmiarze 315/70 R17 
nałożono na 17-calowe felgi Arctic Trucks, a mimo 
to promień skrętu pozostał zbliżony do fabrycznego. * 
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Nowy, mocniejszy silnik 2.8 D-4D doskonale daje 
sobie radę z dodatkowym obciążeniem, a większa 
średnica kół nie jest dla niego żadną przeszkodą. 
Modyfikacje objęły również zderzaki, błotniki 
i nadkola, które zostały dodatkowo wycięte, by 
pomieścić większe opony. Pod silnikiem znajduje 
się płyta ochronna, a w przedniej części znalazło się 
również miejsce na wyciągarkę. 
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Przestrzeń ładunkowa została zabezpieczona 
polimocznikową powłoką natryskową i zamontowano 
na niej zabudowę szufladową amerykańskiej marki 
DECKED. Ta konwersja zmienia tak wiele, że aż trudno 
opowiedzieć o tym w kilku zdaniach!



Toyota Hilux nawet na największy śnieg 
Przykładem innej praktycznej modyfikacji jest 
konwersja na pług śnieżny typu V. Toyota Hilux 
sprawdzi się idealnie zarówno w okolicach równika, jak 
i na Alasce. Umówmy się – klimat, jaki mamy od paru 
lat w Polsce, nierzadko łączy cechy dwóch powyższych. 
Z intensywnymi opadami śniegu odpowiednio 
dostosowany Hilux poradzi sobie raz-dwa. 
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Pomogą mu w tym dwusegmentowy lemiesz, który 
wyposażono w sprężyny odskokowe, chroniące 
pług przed uszkodzeniami, funkcja „down-
pressure” zwiększająca nacisk na pług w celu 
dokładniejszego zebrania śniegu i system montażu 
Hilltip Quick Hitch, który umożliwia szybkie i łatwe 
zamocowanie pługa do pojazdu. Za skutecznością 
tak przerobionego Hiluxa stoi oczywiście napęd na 
4 koła i legendarna niezawodność.



Wybór uniwersalny
Dlaczego Toyotę Hilux można nazwać uniwersalnym 
wyborem? Bo na całym świecie od lat cieszy się 
niezrównaną renomą, a jej wszechstronność pozwala 
jej spełniać swoje zadanie w każdym zakątku globu 
i w każdej służbie. 
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Zabudowy, które są oferowane w punktach 
dealerskich Toyota Professional, są objęte 
3-letnią gwarancją, która zapewnia spokój 
ducha i pozwoli skupić się na pracy. To naprawdę 
godny polecenia kandydat.
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