
re, actuala evoluție a designului și echiparea îl 
recomandă deopotrivă și pentru un eveniment 
monden. Pentru test, am avut la dispoziție va-
rianta diesel echipată cu motorul 3.0 Turbo cu 
patru cilindri, ce dezvoltă 190 CP. Cuplat la  
o cutie automată cu cinci trepte, acesta transmi-
te cei 420 Nm ai cuplului către roți prin interme-
diul unui sistem de tracțiune integrală perma-
nentă. Pentru un consum mai mic de carburant, 
Land Cruiser poate fi utilizat cotidian doar cu 
tracțiune spate, și doar dacă suprafața devi-
ne mai puțin aderență sau se iese în off-road, 
șoferul poate activa succesiv, prin intermediul 
unor butoane, puntea față și reductorul. Însă 
abia acum, aventura poate începe – diferențialul 
central Torsen cu patinare limitată este la rân-
dul său blocabil electric, la fel cum e și cazul 
diferențialului spate, controlul tracțiunii în te-
ren sau pe drumuri cu aderență precară fiind 
asistat de sistemul de control al stabilității com-
pletat de controlul tracțiunii și de sistemul de 
asistență la pornirea în rampă. Crawl Control, 
care include și asistența la coborârea pantelor, 

și sistemul Multi Teren completează arsenalul 
pentru off-road. Iar pentru un confort cu ade-
vărat de lux, direcția hidraulică asistată electric 
este susținută de suspensia spate pneumatică. 

Cu o astfel de dotare, Land Cruiser iese ușor 
din orice situație sau poate că nu am reușit noi 
să-l punem în dificultate, însă fiți convinși că am 
făcut mult mai mult decât un utilizator obișnuit. 
Dar, deși este un vehicul impresionant în teren, 
adevărata plăcere o regăsești atunci când con-
duci relaxat, cu o viteză de croazieră moderată 
la drum lung, asieta mașinii și ținuta de drum 
fiind permanent controlate și monitorizate pen-
tru ca efectul de ruliu specific automobilelor  
înalte să nu fie resimțit în habitaclu.

Încă de la lansarea pe piața din România, la 
prețul de listă al mașinii (66.612 de euro – mo-
delul din test) se acordă un discount de 5000, 
ceea ce înseamnă un preț final de 61.612 euro, 
cu TVA inclusă, garanția de care beneficiază 
Land Cruiser fiind de 5 ani.
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Mi se adresează de multe 
ori întrebarea „ce mașină 
să-mi iau?“, iar răspunsul 
este întotdeauna dificil de 
dat. După ce am testat Land 
Cruiser, mi-am pus și eu o 
întrebare cu un răspuns la 
fel de complicat: „Ce nu poți 
face cu un Land Cruiser?“
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Toyota Land Cruiser 150

Preț (euro)  61612

Concurenți:   Land Rover Discovery, Mitsubishi Pajero

Putere maximă (CP/rpm) 190/3400

0–100 km/h (s) 11.7

Viteză maximă (km/h) 175

Consum mediu ECE (l/100 km) 8,1

Emisii CO2 (g/km) 213

Propulsie Benzină, V6, 2982 cmc, cuplu maxim 420 Nm/ 
1600 rpm, cutie automată cu 5 trepte, trac țiu ne intergală

Caroserie SUV cu 7 locuri. L x l x h: 4760 x 1885 x 1890 mm. 
Ampatament: 2790 mm. Volum portbagaj: 974 l.  
Masă la gol: 2175 kg

DATE TEHNICE


