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TOYOTA GR SUPRA

Legenda on palannut. TOYOTA GAZOO Racingin tuottaman uuden
hämmästyttävän Toyota GR Supran kehitys ei keskittynyt pelkästään
kierrosaikoihin tai muihin suorityskykyä mittaaviin numeroihin. Kyse on myös
tunteesta, jonka sinä koet Toyota GR Supran ratissa.
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TIIVISTETTYÄ
ÄÄRIMMÄISYYTTÄ
Päämuotoilija Nobuo Nakamura antoi tiimilleen
yksinkertaisen ohjeistuksen Toyota GR Supraa varten:
konseptina olisi “tiivistettyä äärimmäisyyttä”. Vapaina
toteuttamaan näkemystään puhdashenkisestä mutta
ainutkertaisesta urheiluautosta, tiimi kehitti Toyotan
rikkaaseen perintöön nojaten auton, joka on kiistatta
moderni, mutta palauttaa silti mieleen klassisten
urheiluautojen muotoilun romantiikan.
“Tiivistettyä äärimmäisyyttä” -muotoiluteema näkyy
selvästi Toyota GR Supran linjoissa. Pitkä konepelti,
lyhyt ohjaamo ja leveä olemus sekä urheiluauton
aerodynaamiikka ja moderni, voimakas ulkonäkö
alleviivaavat suorituskykyä silloinkin, kun auto on
paikallaan.
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Nobuo Nakamura
PÄÄMUOTOILIJA
“Tiesin, että tehtäväni oli luoda auto, joka
herättää urheiluautofanien mielenkiinnon
ulkonäöllään ja ominaisuuksillaan. Käyttämällä
eteen asennettua suoraa kuusisylinteristä
moottoria ja takavetoa – yhdistelmää jollaista
nähdään harvoin nykyajan autoissa – pääsin
käsiksi johonkin Toyotan rajojen ulkopuolella.”

KONSEPTI

5

TUNNE VOIMA
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SUPRAN SIELU
Legendaarinen Toyota Supra on vakiinnuttanut
paikkansa autourheilufanien, elokuvayleisön
ja peliyhteisön sydämissä viimeisen 40 vuoden
aikana. Uuden, pitkällä konepellin linjalla, lyhyellä
ohjaamolla ja tuplakupla-katolla varustetun Toyota
GR Supran historia ulottuu jopa 1960-luvulle asti,
ikoniseen Toyota 2000GT -malliin.
Toyota Supran eri sukupolvien välinen
samankaltaisuus kumpuaa kuitenkin johtavasta
ajatuksesta vielä pintaa syvemmältä: 3.0 litraisen
mallin sitkeä, herkästi reagoiva suora
kuusisylinterinen moottori edessä ja takaveto
takaavat aidoimman mahdollisen ajokokemuksen.
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VOIMAKAS SYDÄN
Uusi Toyota GR Supra on aina kotonaan, olitpa
sitten radalla tai maantiellä. Saatavilla on kaksi
eri moottorivaihtoehtoa, jotka kummatkin sopivat
todelliseen urheiluautoon. Voit valita ketterän ja
tehokkaan neljäsylinterisen, twin-scroll turbolla
varustetun 2.0 litraisen bensiinimoottorin tai
3.0 litraisen ahdetun suoran kuusisylinterisen
voimanlähteen, joka takaa sinulle vieläkin
nopeamman kiihtyvyyden.
Toyota GR Suprassa yhdistyvät 8-vaihteinen
automaattivaihteisto, joka kykenee salamannopeisiin
vaihtoihin ja täydelliseen kontrolliin, sekä 3.0
litraisen mallin vakiovarusteinen aktiivinen
tasauspyörästö vakauden ja pidon lisäämiseksi
kiihdyttäessä, jarruttaessa ja mutkissa ajettaessa.
Auton kehitys ei kuitenkaan keskittynyt pelkästään
kierrosaikoihin tai muihin suorityskykyä mittaaviin
numeroihin. Kyse on myös tunteesta, jonka sinä
koet Toyota GR Supran ratissa.
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Erittäin suorituskykyiset jarrut
Toyota GR Supran korkealuokkaiset,
ikonisella Supra-logolla varustetut jarrut
auttavat kuljettajaa hyödyntämään
auton täyden kapasiteetin.

Mielentilaasi sopiva
äänimaailma
Toyota GR Supraan on suunniteltu kaksi
erilaista ajotilaa, joita voit vaihtaa mielentilasi
ja ajotilanteen mukaan. Päivittäisessä
ajossa voit valita normaalin ajotilan ja sen
hienostuneen moottorin äänimaailman.
Silloin, kun kaipaat astetta rouheampia
soundeja, säädä ajotila Sport-asetukselle
päästäksesi nauttimaan urheilullisen ajon
lisäksi myös urheilullisesta äänimaailmasta.

SUORITUSKYKY

BENSIINI

BENSIINI

3.0 Twin-Scroll Turbo 8-v. automaatti

2.0 Twin-Scroll Turbo 8-v. automaatti

Teho 340/250 hv/kW
Polttoaineen kulutus* 8,2 l/100 km
CO₂-päästöt* 188 g/km
Kiihtyvyys 0–100 km 4,3 s

Teho 258/190 hv/kW
Polttoaineen kulutus* 7,4–7,5 l/100 km
CO₂-päästöt* 168 g/km
Kiihtyvyys 0–100 km 5,2 s

* Yhdistetty kulutus ja päästöt, WLTP.
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ARKKITEHTUURI

URHEILUAUTON
INNOITTAMA
AERODYNAMIIKKA
TOYOTA GAZOO Racing on hionut Toyota GR Supran
suorituskyvyn huippuunsa. Kilparadoilta ammennetun
kokemuksen avulla Toyota GR Supran muotoilu on
hiottu optimaalisen ilmanvastuksen tarjoavaksi.
Lisäksi auton painojakauma on ihanteellinen 50:50
eteen/taakse.

Pohjan aerodynamiikka
Aerodynaaminen suorituskyky nousee
uudelle tasolle uudessa Toyota GR
Suprassa. Kuten myös ilmanvastusta
vähentämään muotoiltu tuplakupla-katto
ja kaareva takaspoileri, auton alla olevat
ilmanohjainevät takaavat ensiluokkaisen pidon
ja vakauden myös korkeissa nopeuksissa.

Uuden Toyota GR Supran alumiinista ja teräksestä
valmistettu kori on kevyt mutta erityisen vääntöjäykkä.
Sen ansiosta jousitusta ja iskunvaimennusta on
voitu säätää yksityiskohtaisemmin, mikä näkyy
esimerkiksi erinomaisina kaarreajo-ominaisuuksina.
Auton omamassaa on saatu pienemmäksi kevyitä
materiaaleja hyödyntämällä, minkä johdosta auto on
myös erittäin luottamusta herättävä, tasapainoinen
ja ketterä.
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TUNNE VOIMA
Uusi Toyota GR Supra on suunniteltu
täysiveriseksi urheiluautoksi. Sen suunnittelussa
ei ole tehty kompromisseja ajettavuttavuuden ja
nautinnollisuuden suhteen. Se yhdistää lyhyen
akselivälin ja suuren raideleveyden saavuttaakseen
ideaalisen kultaisen leikkauksen suhdeluvun 1,55,
joka takaa auton poikkeuksellisen ketteryyden
ja hallitun ajokokemuksen myös äärimmäisillä
nopeuksilla.
5 0 :5 0

Eteen sijoitetun moottorin ja auton takavetoisuuden
ansiosta auton paino jakautuu ihanteellisesti
50:50 suhteessa eteen ja taakse. Ihanteellinen
painojakauma ja matala painopiste takaavat sen,
että Toyota GR Supra tarjoaa sinulle jännittävän
yhdistelmän voimaa, ketteryyttä ja täsmällistä
käsiteltävyyttä.
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Kultainen leikkaus

Täydellinen tasapaino

Optimaalinen tasapaino auton ketteryyden
ja vakauden välillä saavutetaan, kun auton
akselivälin ja raideleveyden välinen suhde
asettuu 1,5 ja 1,6 väliin. Toyota GR Suprassa
suhdeluku on täydellisyyttä hipova 1,55, joka
yhdessä matalan painopisteen ja kevyen
omamassan kanssa takaa poikkeuksellisen
hallinnan myös suorituskyvyn äärirajoilla.

Uuden Toyota GR Supran paino jakautuuu
eteen ja taakse ihanteellisesti 50:50
suhteessa eteen sijoitetun moottorin ja auton
takavetoisuuden ansiosta. Tämän ansiosta voit
nauttia ratin takana hallitusta ajotuntumasta
ja rajattoman tuntuisesta pidosta.

KÄSITELTÄVYYS
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TEKNOLOGIA

KULJETTAJAKESKEINEN
OHJAAMO
Yksipaikkaisten kilpa-autojen innoittama uusi Toyota
GR Supra nostaa sinut kuljettajana tapahtumien
keskiöön. Kolmepuolaisen ratin ympärille sijoitetut
tuulilasinäyttö* ja digitaalinen mittaristo huolehtivat
siitä, että kuljettajalla on kaikki olennainen tieto
helposti ja nopeasti saatavilla.

Keskity olennaiseen

Tunnelmaan sopiva ajotila

3.0-malliin saatavilla olevan Premiumpaketin kanssa Toyota GR Supra on
varustettu tuulilasinäytöllä (HUD),
joka täydentää kojetaulun tietoja.
Tuulilasinäytöllä esitetään esimerkiksi
auton nopeus ja navigointijärjestelmän
tiedot suoraan näkökentässäsi, jotta voit
kiinnittää täyden huomiosi tiehen.

Vaihda Toyota GR Supran kahden ajotilan
välillä ja tunne moottorin, voimansiirron,
jousituksen, ohjauksen ja tasauspyörästön
mukautuvan ajotyyliisi sopivaksi. Mikäli
haluat nauttia autosi suorituskyvystä
ja ajamisen riemusta täysillä, valitse
sport-ajotila, jolloin ajonvakautus ei
juurikaan puutu ajosuorituksiisi.

Toyota GR Supran 8,8" kosketusnäyttö tarjoaa
yhteyden navigointiin, Toyota Supra Connect
-palveluihin ja musiikin sekä handsfree-puheluiden
hallintaan, jolloin sinä voit keskittyä ajamisen
nautintoon.

* Saatavilla Premium-paketissa 3.0-mallin yhteydessä.
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TOYOTA SUPRA
CONNECT -PALVELUT
Toyota GR Supran ratin takana et halua
minkään häiritsevän sinua. Tämän
vuoksi olemme kehittäneet Toyota
Supra Connect* -palvelun, joka tarjoaa
sinulle joukon palveluita, jotka tekevät
liikkumisestasi saumatonta.
Toyota Supra Connect* -palvelun
kautta voit hallita ja aktivoida monenlaisia toimintoja etäyhteyden avulla.
Jos tarvitset apua tai haluat ottaa
yhteyttä Concierge-palveluun, voit
tehdä sen helposti multimediajärjestelmän kautta. Aktivoimalla Apple
CarPlay™ -palvelun voit nauttia useista
suosikkiapplikaatioistasi turvallisella ja
vastuullisella tavalla ajaessasi.
* Toyota Supra Connect on saatavilla
malleihin, joissa on 8,8" kosketusnäyttö
18

CONNECT
Voit ladata Toyota Supra
Connect -sovelluksen iPhonepuhelimeesi suoraan Applen
App Store -sovelluskaupasta.
Luomalla tilin saat käyttöösi
monenlaisia toimintoja,
kuten ajoneuvon etsintä
tai ovien lukitus/avaus.

MyT on palvelu, jonka avulla
voit älypuhelimesi kautta
esimerkiksi varata huollon
tai asettaa autoasi koskevan
muistutuksen. Sinun tarvitsee
ainoastaan ottaa MyT
käyttöön lataamalla sovellus,
luomalla tili ja rekisteröimällä
autosi palveluun.

TOYOTA SUPRA CONNECT

Kaukosäädin

Yhdistetyt palvelut

Älypuhelimen integrointi

Toyota Supra Connect -sovellus iPhonessasi
toimii autosi kaukosäätimenä. Jos
haluat tarkistaa polttoaineen määrän,
toimintasäteen tai mittarilukeman, avaa
vain sovellus. Yhtä helposti onnistuu ovien
avaaminen tai lukitseminen, äänitorven
soittaminen, ajovalojen vilkauttaminen
ja tuuletusasetusten säätäminen. Lisäksi
voit lähettää seuraavan määränpääsi
navigointijärjestelmään suoraan
puhelimestasi vain yhdellä kosketuksella.

Valikoima yhdistettyjä palveluita mahdollistaa
sinulle yhteyden muihin ihmisiin hädän
hetkellä - ilman puhelinta. Conciergepalvelu voi paikantaa ravintoloita,
varata hotelleja ja jopa päivittää sinulle
lentosi tilan. eCall-ominaisuus hälyyttä
automaattisesti apua vakavan kolarin
sattuessa. Breakdown Call puolestaan
yhdistää sinut tienvarsipalveluun tilanteessa,
jossa ajoneuvosi tarvitsee teknistä apua.

Apple CarPlay™§ on turvallinen ja vastuullinen
tapa nauttia sovelluksista ja kartoista,
jotka ovat saatavilla iPhone-puhelimeesi.
CarPlay™ siirtää iPhone-puhelimesi
toiminnallisuuden 8,8" kosketusnäytölle
toimintojen käytön helpottamiseksi.
Toyota GR Suprassa on käytössä uusin
langaton CarPlay™-teknologia, jonka
ansiosta et tarvitse puhelimen kytkemiseen
kaapeleita ja voit huoletta jättää
puhelimesi salkkuun tai käsilaukkuun.
§

Tällä hetkellä ainoastaan Apple CarPlay™ on
saatavilla. Android Auto™ ei ole saatavilla.
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OTA MUKAVUUS
HALLINTAASI
Kuljettajakeskeinen keskikonsoli, urheilulliset
istuimet ja ensiluokkainen tekniikka tarjoavat sinulle
mukavuutta silloin, kun sitä haluat, ja urheiluauton
käsiteltävyyttä silloin, kun sitä vaaditaan.
Sport Comfort -istuimet ovat sähkösäätöiset ja
lämmitettävät. Säädettävät sivutyynyt ja istuimen
polvituet takaavat mukavuuden ja tarvittavan tuen
myös vauhdikkaissa kurveissa.
Lisämukavuuden vuoksi Toyota GR Supran
kaksialueinen automaatti-ilmastointi sisältää
muistitoiminnolla varustetut painikkeet. 8,8"
kosketusnäyttöä voi puolestaan hallinnoida
kosketusnäytön tai kierrettävän ohjaimen avulla.

20

Viihdettä unohtamatta

Urheilullinen istuin

Niitä hetkiä varten, kun haluat hetkeksi
rauhoittua ja rentoutua, uusi Toyota
GR Supra on varustettu kymmenestä
kaiuttimesta koostuvalla, Bluetooth® ja USBliitännöillä varustetulla audiojärjestelmällä.
3.0-malliin saatavaan Premium-pakettiin
kuuluu lisäksi JBL Premium Sound
System -äänentoisto 12 kaiuttimella sekä
matkapuhelimen langaton latausasema.

Toyota GR Supran kuljettajan istuimen
säädettävät sivutyynyt pitävät sinut tukevassa
asennossa myös vauhdikkaissa kurveissa.

MUKAVUUS
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TURVALLISUUS

VOIMAKKAAN
TURVALLINEN
Tämän vuoksi Toyota GR Suprassa turvanasi on
Toyota Supra Safety, joka sisältää aina kaistavahdin,
vakionopeussäätimen ja liikennemerkkien
tunnistusjärjestelmän. Turvallisuutta lisäävät myös
rengaspaineiden valvontajärjestelmä, ulkolämpötilan
varoitus ja vakavan onnettomuuden sattuessa
aktivoituva automaattinen hätäpuhelu.

Pre-Collision-järjestelmä
jalankulkijan ja pyöräilijän
tunnistuksella (PCS)
Järjestelmä tarkkailee edessä olevaa
tietä kameran ja tutkatunnistimen avulla
tunnistaen pyörät ja muut ajoneuvot sekä
myös pimeällä liikkuvat jalankulkijat. Mikäli
järjestelmä havaitsee törmäysvaaran, se
varoittaa kuljettajaa ääni- ja valovaroituksin.
Jos kuljettaja ei reagoi vaaraan, tai jarruja
ei paineta riittävällä voimalla, järjestelmä
avustaa kuljettajaa törmäyksen estämisessä.

Kaistavahti ohjausavustimella
(LKA)*

Kaupungissa omaasi ja muiden liikkumista turvaavat
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tunnistus.

Kaistamerkintöjä havaitsevan kameran avulla
toimiva kaistavahti varoittaa kuljettajaa
ääni- ja valovaroituksin mikäli auto poikkeaa
kaistaltaan ilman suuntavilkun käyttöä.
Ohjausavustin auttaa pitämään auton
kaistallaan korjaamalla ohjausta tahattoman
kaistaltapoistumisen yhteydessä.
* Saatavilla vain 3.0-malliin.
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3.0 Toyota GR Supran
tärkeimmät varusteet

3.0 TWIN-SCROLL
TURBO
3.0 Toyota GR Suprassa on kaikki urheiluauton
tärkeimmät varusteet vakiona. Premium-paketti
on kuljettajille, jotka haluavat Toyota GR Supran
mahtavaan suorituskykyyn sopivaa ensiluokkaista
mukavuutta. Musta nahkasisusta, JBL Premium
-audiojärjestelmä 12 kaiuttimella, tuulilasin
heijastusnäyttö (HUD), sisätilan valopaketti ja
tavaratilan varustepaketti tekevät Toyota GR
Suprastasi täysin varustellun ja valmiin
viihdyttämään.
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— 19" musta-hopeiset taotut
kevytmetallivanteet (viisipuolaiset)
— Ajotilanvalitsin
— Mukautuva iskunvaimennus (AVS)
— Aktiivinen tasauspyörästö
— Urheilulliset Brembon jarrut
— Automaattinen ajovalojen korkeudensäätö
— Kuolleenkulman varoitin (BSM)
— Älykäs mukautuva vakionopeussäädin (DRCC)
täyden nopeuden seurantatoiminnolla
— Peruutusvahti (RCTA)
— Musta Alcantara®-verhoilu

— Navigointijärjestelmä
— Multimediajärjestelmä 10
kaiuttimella
— Toyota Supra Connect
— Vaihteenvalitsinsiivekkeet
ohjauspyörän takana
— Sport Comfort -etuistuimet
— Kuljettajan istuin muistitoiminnolla
— Etuistuinten lämmitys
— 8,8" multimedianäyttö
— Älypuhelimen
integrointimahdollisuus (CarPlay™)

VARUSTETASOT

Premium-paketti
— Musta nahkaverhoilu
— JBL Premium -audiojärjestelmä 12
kaiuttimella
— Sisätilan valaistuspaketti
— Matkapuhelimen langaton latausasema
— Tuulilasin heijastusnäyttö (HUD)
— Tavaratilan varustepaketti
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2.0 Toyota GR Supran
tärkeimmät varusteet

2.0 TWIN-SCROLL
TURBO
2.0 Toyota GR Suprassa on kaikki mitä urheiluautossa
tulee olla, kuten 18" taotut kevytmetallivanteet,
Alcantara®-urheiluistuimet ja Toyota Supra Safety.
8,8" multimedianäyttö viimeistelee kokemuksesi
Toyota GR Suprasta.
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— 18" musta-hopeiset taotut
kevytmetallivanteet
— Ajotilanvalitsin
— LED-ajovalot
— Vakionopeussäädin
— Musta Alcantara®-verhoilu
— Navigointijärjestelmä
— Multimediajärjestelmä 4 kaiuttimella
— Toyota Supra Connect

VARUSTETASOT

Sport-paketti
— Vaihteenvalitsinsiivekkeet
ohjauspyörän takana
— Sport Comfort -etuistuimet
— Etuistuinten lämmitys
— 8,8" multimedianäyttö
— Älypuhelimen
integrointimahdollisuus
(CarPlay™)

— Urheilulliset Brembon jarrut
— Adaptiivinen jousitus (AVS)
— Lukollinen urheilumallinen
tasauspyörästö (LSD)
— Alumiiniset urheilulliset
poljinpinnat
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NÄYTTÄVÄT
ULKOVÄRIT
Toyota GR Supran “Tiivistettyä
äärimmäisyyttä” -design kääntää
päitä, valitsit autoosi minkä tahansa
värin. Valittavanasi on kuusi ulkoväriä
urheiluautolle perinteisestä näyttävästä
punaisesta voimaa huokuvaan
metallinharmaaseen – jokainen väri tekee
varmasti vaikutuksen.

28

D03 Ice Grey Metallic*

D02 Silver Metallic*

D05 Prominence Red§

D01 White Metallic*

ULKOVÄRIT

D04 Black Metallic*

D06 Lightning Yellow◊
* Metalliväri.

§

Erikoisväri.

◊

Perusväri.
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URHEILULLINEN
MUTTA
HIENOSTUNUT
Urheiluauton DNA huokuu Toyota GR Suprasta niin ulkoa
kuin sisältäkin. Kilpa-autoilun innoittamat urheiluistuimet
on päällystetty joko urheilullisella Alcantaralla® tai
ylellisellä nahalla. Ilmeen täydentävät näyttävät 19" tai
18" taotut kevytmetallivanteet kiiltävällä viimeistelyllä.

Musta nahka
Vain Premium-paketissa
3.0-mallin yhteydessä
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Musta Alcantara®
Vakiovarusteena

VERHOILUT & VANTEET

19" musta-hopeiset taotut
kevytmetallivanteet (viisipuolaiset)
Vakiovarusteena 3.0-mallissa

18" musta-hopeiset taotut
kevytmetallivanteet
Vakiovarusteena 2.0-mallissa
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TEKNISET TIEDOT
Bensiini

Bensiini

KULUTUS JA PÄÄSTÖT

2.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

3.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

Polttoainesäiliön tilavuus (l)

52

52

Yhdistetty kulutus (l/100 km), WLTP

7,4–7,5

8,2

CO₂-päästöt, yhdistetty WTLP (g/km)

168

188

Polttoaineen kulutus ja CO₂-arvot on mitattu kontrolloidussa ympäristössä vakiokuntoisesta tuotantoautosta Euroopan unionin säätämien direktiivien mukaisesti. Oman autosi
polttoaineen kulutus ja CO₂-arvot saattavat poiketa mitatusta. Ajotapa ja muut tekijät (kuten tieolosuhteet, liikenne, ajoneuvon kunto, varustelu, kuorma, matkustajien määrä jne.)
vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO₂-päästöihin.

MOOTTORI

2.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

3.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

Sylinterimäärä

4

6

Polttoaineen syöttöjärjestelmä

Suoraruiskutus

Suoraruiskutus

Iskutilavuus (cm³)

1998

2998

Sylinterin halkaisija x iskun pituus (mm)

82 x 94.6

82 x 94.6

Suurin teho (kW/k/min)

190/6500

250/6500

Suurin vääntö (Nm/k/min)

400–

500–

Suurin teho (hv)

258

340

Puristussuhde

10.2:1

11.0:1

VAIHTEISTO

2.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

3.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

Vaihteistotyyppi

Automaatti

Automaatti

Vaihde 1

5,250

5,250

Vaihde 2

3,360

3,360

Vaihde 3

2,172

2,172

Vaihde 4

1,720

1,720
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TEKNISET TIEDOT

Bensiini

Bensiini

VAIHTEISTO

2.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

3.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

Vaihde 5

1,316

1,316

Vaihde 6

1,000

1,000

Peruutusvaihde

3,712

3,712

SUORITUSKYKY

2.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

3.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

Huippunopeus (km/h)

250

250

Kiihtyvyys 0–100 km/h (s)

5,2

4,3

MASSAT

2.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

3.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

Omamassa (kg)

1470

1570

Kokonaismassa – total (kg)

1710

1815

JOUSITUS

2.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

3.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

Jousitus edessä

MacPherson

MacPherson

Jousitus takana

Multi-link

Multi-link

JARRUT

2.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

3.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

Jarrut edessä

Jäähdytetty levyjarru 330 mm

Brembo 4 -mäntäiset 348 x 36 mm

Jarrut takana

Jäähdytetty levyjarru 330 mm

Brembo 345 x 24 mm
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TEKNISET TIEDOT
Bensiini

Bensiini

MITAT

2.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

3.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

Ovien määrä

2

2

Kokonaispituus (mm)

4379

4379

Kokonaisleveys (mm)

1854

1854

Kokonaiskorkeus (mm)

1299

1294

Akseliväli (mm)

2470

2470

Raideleveys edessä (mm)

1609

1594

Raideleveys takana (mm)

1616

1589

Etuylitys (mm)

958

958

Takaylitys (mm)

951

951

SISÄTILOJEN MITAT

2.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

3.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

Istuinten lukumäärä

2

2

KUORMAUSKAPASITEETTI

2.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

3.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

Tavaratilan tilavuus (l)

290

290

OHJAUS

2.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

3.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

Kääntösäde, renkaasta (m)

10,4

10,4
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TEKNISET TIEDOT

Bensiini

Bensiini

OFFROAD

2.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

3.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

Maavara (mm)

119

115

RENKAAT JA VANTEET

2.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

3.0 Twin-Scroll Turbo
Bensiini 8-vaihteinen automaatti

Renkaanpaikkaussarja

z

z

19" Kevytmetallivanteet

–

z

18" Kevytmetallivanteet

z

–

Rengaskoko, eturenkaat

255/40 ZR18 95 Y

255/35 ZR19 96 Y XL

Rengaskoko, takarenkaat

275/40 ZR18 99 Y

275/35 ZR19 100 Y XL

{

= Lisävaruste

–

= Ei saatavana

1294 / 1299 mm

z = Vakiona

1594 / 1609 mm
1854 mm

951 mm

2470 mm
4379 mm

958 mm

1589 / 1616 mm
1854 mm
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VARUSTEET
ULKOA/VIIMEISTELY

2.0 Twin-Scroll
Turbo

3.0 Twin-Scroll
Turbo

SISÄLTÄ/VIIMEISTELY

2.0 Twin-Scroll
Turbo

3.0 Twin-Scroll
Turbo

Pakoputken kaksoisulostulo

z

z

Alumiiniset kynnyslistat

z

z

Pakoputken koristeosa, harjattua metallia

–

z

Antenni takalasissa

z

z

Krominväriset keskituuletussuulakkeiden
koristeosat

z

z

Krominväriset sivutuuletussuulakkeiden
koristeosat

z

z

Sähköinen pysäköintijarru

z

z

Hiilikuituinen koristeosa keskikonsolissa

–

z

Alumiiniset poljinpinnat

{

z

SISÄLTÄ/MUKAVUUS

2.0 Twin-Scroll
Turbo

3.0 Twin-Scroll
Turbo

Kaksialueinen automaatti-ilmastointi

z

z

Ajoneuvon käynnistyspainike

z

z

–

z

z

z

2.0 Twin-Scroll
Turbo

3.0 Twin-Scroll
Turbo

Smart Entry & Start System

z

z

Ajovalojen viivästetty sammutus

z

z

Hämärätunnistin

z

z

Follow me home -saattovalot

z

z

Lämmitettävät ulkopeilit

z

z

Sähköisesti säädettävät ulkopeilit

z

z

Mustat sivupeilit

ULKOA/MUKAVUUS

Sähköisesti koria vasten taitettavat ulkopeilit

z

z

Älykkään adaptiivisen vakionopeussäätimen
ohjaimet ohjauspyörässä

Sadetunnistin

z

z

Vakionopeussäätimen katkaisija ohjauspyörässä

z

–

Kaukosäätöinen keskuslukitus

z

z

Audiojärjestelmän säätimet ohjauspyörässä

z

z

Takaluukun lukituksen avauspainike
matkustamossa

z

z

12 V -ulosotto tavaratilassa

–

{

Sivupeilien muistitoiminto

z

Tavaratilan valaistus

z

z

–

Automaattisesti tummentuvat sivupeilit

z

z
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VARUSTEET

SISÄLTÄ/MUKAVUUS

2.0 Twin-Scroll
Turbo

3.0 Twin-Scroll
Turbo

SISÄLTÄ/MUKAVUUS

2.0 Twin-Scroll
Turbo

3.0 Twin-Scroll
Turbo

Kierrosnopeusmittari

z

z

Sähkötoiminen etuistuinten korkeussäätö

–

z

Ovivalot

–

{

Manuaalinen kuljettajan istuimen korkeussäätö

z

–

Jalkatilan valaistus

–

z

Peruutuskameran näyttö

z

z

Automaattisesti tummentuva taustapeili

z

z

Puhelintoimintojen ohjaus ohjauspyörässä

z

z

12 V -ulosotto keskikonsolissa

z

z

Tuulilasinpyyhkimien tihkutoiminnon aikasäätö

z

z

Monitoiminäytön säätimet ohjauspyörässä

z

z

Ääniohjauksen ohjaus ohjauspyörässä

z

z

Kuljettajan häikäisysuoja valolla ja peilillä

z

z

Keskuslukitus

z

z

Etumatkustajan häikäisysuoja valolla ja peilillä

z

z

Sport Comfort -etuistuimet

z

z

Manuaalinen ohjauspyörän etäisyyssäätö

z

z

Nopeudenrajoittimen painike ohjauspyörässä

z

z

Manuaalinen ohjauspyörän kallistuksen säätö

z

z

Vaihteenvalitsinsiivekkeet ohjauspyörän takana

z

z

Etuistuinten lämmitys

z

z

Dynaamiset apuviivat peruutuskameran näytöllä

z

z

Kuljettajan istuin muistitoiminnolla

–

z

Sähköinen mukautuva ohjaustehostin

z

z

Sähkötoiminen etuistuinten ristiseläntuki

z

z

Kattovalo

z

z

Sähkötoiminen etuistuinten selkänojan säätö

–

z

z = Vakiona

Sähkötoiminen etuistuinten pituussuuntainen
säätö

–

z

Sähkötoiminen etuistuinten istuinosan
kallistussäätö

–

z

{

= Lisävaruste

–

= Ei saatavana
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VARUSTEET
SÄILYTYS

2.0 Twin-Scroll
Turbo

3.0 Twin-Scroll
Turbo

TURVALLISUUS

2.0 Twin-Scroll
Turbo

3.0 Twin-Scroll
Turbo

Lehtitaskut istuimien selkänojissa

z

z

Pysäköintitutkan tunnistimet edessä

–

z

Mukitelineet edessä

z

z

Pysäköintitutkan tunnistimet takana

–

z

Valaistu hansikaskotelo

–

{

Peruutuskamera

z

z

Koukut tavaratilan tavaraverkkoa varten

–

{

Tavaratilan verkko

–

{

Pre-Collision järjestelmä jalankulkijan ja
pyöräilijän tunnistuksella (PCS)

z

z

Kaistavahti ohjausavustimella (LKA)

z

z

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä (RSA)

z

z

Automaattiset kaukovalot (AHB)

z

z
z

2.0 Twin-Scroll
Turbo

3.0 Twin-Scroll
Turbo

Navigointijärjestelmä

z

z

Älykäs mukautuva vakionopeussäädin (DRCC)

–

Bluetooth® hands-free

z

z

Vakionopeussäädin

z

–

Suomenkielinen ääniohjaus

z

z

Ajovalojen automaattinen korkeuden säätö

z

z

4 kaiutinta

z

–

Kuolleenkulman varoitin (BSM)

–

z

10 kaiutinta

–

z

LED-päiväajovalot

z

z

JBL Premium -audiojärjestelmä 12 kaiuttimella

–

{

Hätäjarrutusvalot (EBS)

z

z

Supra Connected yhdistetyt palvelut

z

z

Lisäjarruvalo (LED)

z

z

8,8" Multimedianäyttö

z

z

Ajonestolaite

z

z

USB-liitin

z

z

Peruutusvahti (RCTA)

–

z

Varashälyttimen kallistustunnistin

z

z

Sivuvilkut ulkopeileissä

z

z

Rengapaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

z

z

Ajonvakautusjärjestelmä (VSC)

z

z

MULTIMEDIA
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VARUSTEET

TURVALLISUUS

2.0 Twin-Scroll
Turbo

3.0 Twin-Scroll
Turbo

2.0 Twin-Scroll
Turbo

3.0 Twin-Scroll
Turbo

Premium-paketti:
– Musta nahkaverhoilu
– JBL Premium -audiojärjestelmä 12 kaiuttimella
– Sisätilan valaistuspaketti
– Matkapuhelimen langaton latausasema
– Tuulilasin heijastusnäyttö (HUD)
– Tavaratilan varustepaketti

–

{

{

–

PAKETIT

Luistonestojärjestelmä (TRC)

z

z

eCall automaattinen hätäpuhelujärjestelmä

z

z

LED-suuntavilkut

z

z

Adaptiiviset LED-ajovalot

–

z

LED-ajovalot

z

–

Kaarrevalot

–

z

Takatörmäysvaroitin

–

z

Etujarrut Brembo 4-mäntäiset 348 x 36 mm

{

z

Takajarrut Brembo 345 x 24 mm

{

z

Vanteiden lukkomutterit

z

z

Sport-paketti:
– Urheilulliset Brembon jarrut
– Adaptiivinen jousitus (AVS)
– Lukollinen urheilumallinen tasauspyörästö (LSD)
– Alumiiniset urheilulliset poljinpinnat
z = Vakiona

Turvatyynyjen lukumäärä (7)

z

z

Turvavyömuistutin edessä

z

z

2.0 Twin-Scroll
Turbo

3.0 Twin-Scroll
Turbo

{

z

MOOTTORI, KULJETUS JA SUOJAUS
Mukautuva iskunvaimennus (AVS)
Ajotilavalitsin keskikonsolissa

z

z

Kaksi pakoputken ulostuloa

z

z
z

Aktiivinen tasauspyörästö

z

Lukollinen urheilumallinen tasauspyörästö (LSD)

{

–

Stop & Start -järjestelmä

z

z

{

= Lisävaruste

–

= Ei saatavana
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WWW.TOYOTA.FI
Värit esitteen painokuvissa voivat painoteknisistä syistä hieman erota todellisuudesta. Toyota Auto Finland Oy pidättää oikeuden ennalta ilmoittamatta muuttaa teknisiä tietoja
ja varustelua. Esitteessä käytetyt kansainväliset kuvat eivät täysin vastaa Suomeen tuotavaa mallistoa.
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