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Det viste lad fås ikke standard fra fabrik.
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Høj driftsikkerhed og lave driftsomkostninger
Det danske erhvervsliv sætter stor pris på høj driftsikkerhed og lave
driftsomkostninger.
Og her er Dyna ikke anderledes end andre Toyotaer. År efter år bliver Toyota
kåret som den mest driftsikre og økonomiske bil. Og det er noget, der kan
mærkes på bundlinjen.
Vi ved, at du vil køre din Dyna hårdt dag efter dag. Det er derfor, den er
designet til at være let at manøvrere rundt og med maksimal komfort, der
gør arbejdsdagen til en leg.

Dyna-varianterne indeholder alt fra kraftfulde dieselmotorer til robuste
chassisrammer. Som en arbejdshest er Dyna utrolig stærk og samtidig let at
håndtere. Den opfylder alle dine daglige behov og er både sikker og
miljøvenlig.
Med syv forskellige akselafstande og to motorvarianter gør Dyna alt for at
leve op til virksomhedens behov. Med chassiset som udgangspunkt er der et
væld af muligheder for, at du kan opbygge din helt egen Dyna. Fra fabrikken
tilbydes trælad op til 3.5 ton. Din lokale Toyota-forhandler kan hjælpe dig
med lige nøjagtig den opbygning, din virksomhed ønsker – op til 7.5 ton.
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2 forskellige motorer og den
information, du skal bruge for at
vælge den rigtige.
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Dyna 100

3.0 liter

Dyna 100

Dyna 150

Dyna 150

Dyna 200

3.0 liter

3.0 liter

3.0 liter

4.0 liter

136 hk

136 hk

136 hk

150 hk

11,1 km/liter

10,1 km/liter

9,9 km/liter

–**

236 g/km

261 g/km

267 g/km

–**

2.300 mm

2.545 mm

2.545 mm

3.350 mm

3.430 mm
3.870 mm
4.200 mm

Fås til
- Single Cab

- Double Cab

- Single Cab
- Tiplad

- Single Cab
- Double Cab

- Single Cab

D-4D
Diesel
5 M/T

Ydelse

136 hk
Brændstofforbrug*

11,2 km/liter
CO2-udslip*

236 g/km

Akselafstand

D-4D
Diesel
5 M/T

D-4D
Diesel
5 M/T

D-4D
Diesel
5 M/T

D-4D
Diesel
5 M/T

Energiklasse
–**
* Blandet kørsel
** Ikke testet
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Interiør

01 Indtræk
02 Centrallås
03 Elsideruder

Der er tænk på mange deltajer i førerhuset for at
gøre det bekvemt for chauffør og passager.
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Farver
Du har mulighed for at vælge
mellem 5 standardfarver.

Det viste lad er ikke fabriksstandard.

058 White

8P0 Blue

199 Silver, Metallic1

3H7 Red

557 Beige

1

Metallak
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Dyna – uendelige muligheder
Dyna-programmet består af otte forskellige chassis-typer og dermed er opbygningsmulighederne nærmest
uendelige. Med det brede Dyna-program vil din lokale Toyota-forhandler, i samarbejde med dig, kunne
skræddersy en løsning, som tilgodeser netop dine transportbehov. Tag en uforpligtende snak med din lokale
Toyota-forhandler omkring dit transportbehov.
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Dyna 100 Single Cab
Akselafstand:

Dyna 150 Double Cab
Akselafstand:

Ladlængde:
Min. 2.660 mm
Maks. 3.200 mm

Ladlængde:
Min. 2.900 mm
Maks. 3.600 mm

Dyna 100 Double Cab
Akselafstand:

Dyna 200 L.75.34
Akselafstand:

Ladlængde:
Min. 1.996 mm
Maks. 2.550 mm

Ladlængde:
Min. 3.900 mm
Maks. 5.000 mm

2.300 mm

2.545 mm

Dyna 150 Single Cab
Akselafstand:
2.545 mm

Ladlængde:
Min. 2.950 mm
Maks. 3.600 mm

3.350 mm

3.430 mm

Dyna 200 L.75.38
Akselafstand:
3.870 mm

Ladlængde:
Min. 4.500 mm
Maks. 5.700 mm

Dyna 150 Single Cab
Akselafstand:

Dyna 200 L.75.42
Akselafstand:

Ladlængde:
Min. 4.000 mm
Maks. 4.900 mm

Ladlængde:
Min. 4.800 mm
Maks. 6.300 mm

3.350 mm

3.870 mm
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Eksempler på ombygninger
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Toyota og miljøet
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Design og udvikling af biler

Transport af biler og dele

Bortskaffelse af biler

I arbejdet med fortsat at reducere omfanget af
skadelige udslip og fremstille stadig mere
miljøvenlige biler er det vigtigt at måle fremskridt.
Toyota har derfor udviklet Ecological Vehicle
Assessment System, eller blot ECOVAS. Det er et
koncept til måling af en bils miljøpåvirkning i løbet
af dens livscyklus. Målingen iværksættes allerede
før, bilen sættes i produktion.

Vi søger altid at implementere den mest
energieffektive og miljøansvarlige logistik. Når
valget står mellem en række transportformer, vil vi
altid vælge den mindst miljøbelastende.

Vi vil på sigt tilbyde vores kunder mulighed for nye
og innovative måder til at aflevere deres udtjente
bil tilbage til os som producent. Se mere på toyota.
eu/04_enviroment eller kontakt din lokale
Toyota-forhandler for mere information.

Salg og service af din bil
Toyotas forhandlernetværk med over 3.000
Toyota- og Lexus-forhandlere i Europa spiller en
stor rolle i koncernens samlede miljøregnskab.
Derfor har Toyota Motor Europe udviklet et
forhandlerprogram for at minimere udslip og
miljøbelastning. Vores mål er at nedbringe energiog vandforbrug samt reducere affaldsmængden i
hele forhandlernetværket. Programmet dækker
bredt og omfatter fx genbrug af regnvand, ekstra
isolering af bygninger, etablering af vedvarende
energikilder hos nye forhandlere samt energitjek for
at identificere potentielle miljøforbedringer hos
eksisterende forhandlere.

Vores miljøpolitik betyder, at vi tilbyder Toyotaejere nye og innovative metoder til at aflevere den
udtjente bil tilbage til os som producent. For
yderligere information klik ind på toyota.eu/04_
environment eller kontakt din Toyota-forhandler.

Som ejer af din nye Dyna kan du nyde godt af den tryghed,
der indgår i Toyotas globale renommé for kvalitet og service.
Når du henter din nye Dyna, vil din Toyotaforhandler forsyne dig med et Dyna-pas. Det er en
udførlig guide, der sikrer, at du får det bedste ud af
din Dyna og alle dens funktioner og features. Din
Toyota-forhandler vil naturligvis også give dig en
omhyggelig instruktion og altid være behjælpelig,
hvis du skulle få brug for assistance af den ene
eller anden art.

Intelligent design
Dyna er designet og udviklet med henblik på at
minimere vedligeholdelsesomkostningerne. Der
er færre dele, der kræver service, og de dele, der
nødvendigvis skal udskiftes eller serviceres
løbende, holder i længere tid. Adgangsforholdene
er optimerede, så tiden til service kan holdes nede.
Dette – kombineret med konkurrencedygtige
priser på reservedele – gør, at dine samlede
udgifter til vedligeholdelse af Dyna er yderst
overkommelige.

Komplet serviceprogram
Din Toyota-forhandler vil gennemgå det
betryggende serviceprogram, der gør tilværelsen
som Dyna-ejer så let som mulig. Dyna har kun brug

for et stort sundheds- og sikkerhedstjek hvert
andet år eller for hver 30.000 km. Herudover skal
den have et sundhedstjek, der inkluderer olie og
skift af oliefilter hvert år eller for hver 15.000 km.

Toyota-garanti
Takket være en kombination af høj produktkvalitet
og professionel service kan Toyota tilbyde en af
markedets bedste garantier. Den gælder 3
år/100.000 km, alt efter hvad der kommer først,
uden kilometerbegrænsning det første år.
Garantien dækker også omkostninger ved at få
bugseret bilen til nærmeste Toyota-forhandler,
hvis bilen ikke kan køre på grund af materialeeller fabrikationsfejl, der er opstået under
garantiperioden.

Lak- og overfladerustgaranti
Toyota-garantien omfatter også 3 års lak- og
overfladerustningsgaranti uanset kilometertal.

Lave reparationsomkostninger
Dyna er designet, så udgifterne til reparationer
minimeres. Der er således energiabsorberende
elementer i kofangerne, og dele, der er dyre at
udskifte, er placeret væk fra de typiske
skadesområder. Herudover er de mest udsatte
pladedele boltet og ikke svejset på. På denne måde
kan omfanget af kostbare skader begrænses, og
eventuelt beskadigede dele er lette at udskifte
eller reparere.

Toyota Vejhjælp
Som en ekstra tryghed følger der 1 års Toyota
Vejhjælp med i købet af din Dyna. Det er en
vejhjælpsordning, som dækker i mere end 40
europæiske lande. Toyota Vejhjælp kan forlænges
til bilens fyldte 12. år, såfremt serviceeftersyn
udføres hos et autoriseret Toyota-værksted i
Danmark. Se mere om alle fordelene på toyota.dk

Gennemtæringsgaranti
12 års garanti mod gennemtæring (indefra og ud)
grundet materiale- eller fabrikationsfejl uanset
kilometertal.
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Hvis du vil opleve Dyna eller få mere
information om den, skal du kontakte
din Toyota-forhandler eller besøge
vores hjemmeside.
www.toyota-dyna.dk
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Biler, som vises i denne brochure, kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Opdaterede specifikationer findes på toyota.dk. Kontakt venligst den
lokaleToyota-forhandler for information om evt. lokale specifikationer og udstyrsniveauer. Farvegengivelserne i denne brochure kan afvige fra de virkelige farver. Toyota Motor
Europe forbeholder sig ret til at ændre de angivne specifikationer og udstyrsniveauer uden forudgående varsel. ©2010 Toyota Motor Europe (TME). Enhver form for eftertryk
eller kopiering af denne brochure er ikke tilladt uden forudgående godkendelse af Toyota Danmark A/S.

