
TOYOTA MIRAI



LET’S GO
BEYOND
ZERO



INTRODUKTION

Som ledare av vätgasgenerationen kombinerar 
nya Toyota Mirai en elegant och dynamisk silhuett 
med innovativ teknik i framkant och med vatten som 
enda restprodukt. Mirai går bortom noll utsläpp – 
mot en ljusare framtid för vår planet – i och med 
att luften som tas in i bränslecellen renas under 
körning. Luta dig tillbaka i total komfort och 
upptäck kraften från vätgas. 

TOYOTA RIVER 
BARRIÄRERNA 
FÖR ATT GÅ 
LÄNGRE ÄN 
ANDRA
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DESIGN I 
VÄRLDSKLASS 
MED 
KOMPROMISSLÖS 
PRESTANDA

DESIGN

“Vi har strävat efter att tillverka en bil som kunderna känner att de 
vill köra hela tiden. En bil som har både en emotionell och stilren 

design och just den typ av dynamisk och responsiv prestanda som 
lämnar ett leende på förarens läppar.”

Yoshikazu Tanaka, Chief Engineer Nya Mirai

Sofi stikerad design möter kompromisslös prestanda 
i nya Toyota Mirai – den andra generationen av 
Toyotas banbrytande vätgasdrivna bränslecellsbil 
med noll utsläpp under körning. Med sportig 
attityd och dynamiska proportioner lämnar Mirai 
ett bestående intryck och bevisar kraften från 
vätgas med exceptionell stil. Nya generationens 
Mirai är byggd på en helt ny plattform med längre 
hjulbas och en lägre och bredare kaross vilket 
ger en lägre tyngdpunkt och levererar maximal 
stabilitet. Det längre bakre överhänget fulländar den 
aerodynamiska känslan och med eleganta fälgar på 
19 eller 20 tum adderas pricken över i till designen. 
Varenda detalj i nya Mirai har utformats med största 
noggrannhet; från den nya sluttande taklinjen till 
den snygga profi len – allt för att få sitt fulländade 
utseende och maximal prestanda. Njut av varje resa 
med förstklassig stil!
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650 KM 
REN 
KÖRGLÄDJE  

Tre olika körlägen med Drive Mode: 

ECO för optimerad bränsleförbrukning,

NORMAL för en helt vanlig körupplevelse eller

SPORT för ännu snabbare respons.

Nya Toyota Mirai är full av innovationer, utvecklade 
för att maximera körupplevelsen. Tack vare responsiv 
bakhjulsdrift, byggd på plattformen GA-L, blir 
styrningen fullt ut intuitiv. Tillsammans med en 
acceleration från 0 till 100 på 9,2 sekunder och 
exceptionell vätgasdriven bränslecellsprestanda som 
utvecklar en systemeff ekt på 182 hk, skapas maximal 
körglädje. 

Njut av en imponerande tyst körning med 
oöverträff ad komfort, smidighet och direkt respons, 
även vid kurvkörning. Det helt nykonstruerade 
bränslecellssystemet har markant lägre vikt, tar 
mindre plats och tillåter tillsammans med den nya 
plattformen att hela tre vätgastankar, som rymmer 
5,6 kg vätgas, kan ta plats. Vilket resulterar i noll 
utsläpp under körning och med 650 km räckvidd kan 
du njuta av att bara köra, utan minsta räckviddsångest. 
Med nya Mirai blir varje resa inspirerande, spännande 
och njutningsfull.
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RÄCKVIDD
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Den effektiva vätgasdrivna bränslecellstekniken bjuder in till en 
helt ny körupplevelse. Och Toyota Mirai tar dig med bortom noll 

utsläpp under körning. 

3
VÄTGASTANKAR

5
MINUTER ATT TANKA

650
KM RÄCKVIDD

0
UTSLÄPP UNDER 

KÖRNING

1
ELDRIVEN 

KÖRUPPLEVELSE

8



DRIVLINA

AVANCERAD HELA VÄGEN IN 
1. Att tanka är enkelt. Det tar 
max cirka fem minuter att tanka 
och det sker på nästan samma 
sätt som för en helt vanlig 
bil. Pumpen gör jobbet och 
det enda du behöver göra är 
att sätta munstycket på plats 
och trycka in handtaget så att 
det låses fast. Datorsystemet 
skickar information till 
vätgaspumpen som fyller 
tanken säkert och snabbt.
2. I Toyota Mirai fi nns nästa 
generations bränsleceller 
som producerar omedelbar 
elektricitet, som ett eget 
100% elektriskt kraftverk. 
Med den ökade volymen i 
vätgastankarna kan du njuta 
av upp till 650 km räckvidd. 
Bränslecellsmonitorn håller 
koll på hur mycket energi som 
förbrukas liksom hur mycket 
överbliven rörelseenergi som 
kan fångas upp för att ladda 
batteriet. 

2

1

9



RENARE LUFT, 
VART DU 
ÄN KÖR 

“Jag vet inte hur många år det kommer att ta oss, men 
jag vill att Toyota ska utveckla drömbilen – ett fordon 
som kan göra luften renare än vad den redan är”, sa 
Katsuaki Watanabe år 2007, tidigare President för 
Toyota Motor Corporation. 

Mirai är resultatet av Toyotas visionära ambition – en 
framtidssäkrad bil som bara lämnar några droppar 
vatten efter sig – tack vare bränslecellstekniken som 
inte producerar några som helst avgaser. 

Dessutom är Mirai utrustad med Toyotas första 
luftreningssystem. Det ser till att luften som kommer in 
i bränslecellen går igenom aktiva kolfi lter som fångar 
upp små dammpartiklar och giftiga föroreningar såsom 
svaveldioxid och kväveoxid. På så sätt är luften som 
sedan lämnar Mirai ännu renare än när den kom in. 
Mirai renar alltså luften under körning. 

Varje år andas en vuxen person ungefär 4 730 400 liter 
luft. Mirai renar samma mängd var 10 000:e kilometer. 
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BÄTTRE FÖR ALLA
Tack vare den imponerande 

multimedia-skärmen kan du i 

realtid se hur mycket luft som 

renas medan du kör. Du kan 

även följa din pågående resa 

liksom den totala volymen luft 

du har renat sedan du skaff ade 

bilen – bara genom att kika på 

skärmen. 

RENARE LUFT
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ÖVERLÄGSEN 
KOMFORT 
OCH RYMD

Den sänkta körställningen ger ökat 

huvud- och benutrymme vilket 

garanterar en extremt bekväm 

komfort för förare och passagerare.

KOMFORT

Mirai bjuder in till ren lyx med innovativ teknologi 
integrerad i den diskreta designen i den breda 
och rymliga kupén. Du kommer snabbt märka hur 
mycket uppmärksamhet som lagts på ergonomi, 
vilket ger en otroligt bekväm körställning. Alla 
reglage fi nns inom bekvämt räckhåll i den 
förarfokuserade cockpiten och instrumentpanelen 
är utformad för optimering av utrymmet. Detaljer i 
premiumsilver kontrasterar mot de mjuka ytorna på 
instrumentpanelen. 

13



Ett välplanerat utrymme med förstklassig inredning 
gör Mirai maximalt komfortabel.

5
SITTPLATSER

8
FÄRGSTÄLLNINGAR FÖR 
AMBIENTEBELYSNINGEN

3
RESVÄSKOR RYMS I 
BAGAGEUTRYMMET

1
BEKVÄM 

KÖRUPPLEVELSE
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UTRYMME ATT KOPPLA AV 
1. Tack vare att längden ökat 
med upp till 85 mm erbjuder 
nya Mirai ett förbättrat 
benutrymme i baksätet. 
Och beroende på utförande 
dessutom uppvärmningsbara 
yttre sittplatser i baksätet 
och ett ventilationssystem i 
ryggstödet i baksätet. Anpassa 
ambientebelysningen i kupén 
med åtta färgharmonier när din 
resa går från dag till natt.
2. Den praktiskt placerade 
multifunktionskontrollpanelen 
i bakre armstödet, tillåter 
dina passagerare att 
justera temperaturen på 
luftkonditioneringen samt 
värma eller kyla individuella 
säten. Med full kontroll över det 
integrerade ljudsystemet från 
JBL blir resan för alla lite bättre. 

KOMFORT

1 2
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INNOVATION 
INOM 
RÄCKHÅLL

Med en extra stor Head-Up Display projicerad på 

vindrutan har du din färdriktning i navigationen, 

vägskyltar och hastighetsvarningar framför ögonen. 

Och kan dessutom följa din position på vägbanan 

med den intelligenta körfi lsassistansen (LTA) utan 

att behöva ta ögonen från vägen. 

INNOVATION

Oavsett om det är pendling till jobbet eller ett 
längre äventyr har du full kontroll med högklassig 
teknik i nya Toyota Mirai. En 8-tums LCD-färgskärm 
visar hastighet, bränsleförbrukning och annan viktig 
information du behöver ha koll på. 

Med ett enkelt tryck på den extra stora 12,3-tums 
multimediaskärmen kan du anpassa dina 
inställningar under resan. Allt från Smartphone 
Integration med Apple CarPlay eller Android Auto™ 
eller genom röstigenkänning. Och du håller alltid 
mobilen fulladdad med trådlös mobilladdning. 

Apple och CarPlay är varumärken som tillhör Apple Inc. Android 
och Android Auto är varumärken som tillhör Google LLC.
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SE KLART FRÅN ALLA VINKLAR 
1. Håll allt under uppsikt 

medan du parkerar med smarta 

Panoramic View Monitor 

(PVM). Fyra kameror jobbar 

tillsammans med 12 sensorer 

för att säkerställa att Mirai 

känner av objekt och människor 

i 360 grader. 

2. Den digitala 

innerbackspegeln hjälper dig 

att hålla uppsikt bakåt, även 

om bagage eller passagerare 

i baksätet blockerar sikten 

genom bakre vindrutan. Den 

extra breda linsen ger en klar 

och skarp panoramabild. 
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TOYOTAS MEST 
AVANCERADE 
PARKERINGS-
SYSTEM 

TOYOTA TEAMMATE ADVANCED PARK

Luta dig tillbaka och njut av Teammate Advanced 
Park som här har Europapremiär. Detta helt 
automatiska parkeringssystem tar kontroll över 
styrning, pedaler samt växling och underlättar 
parkering var du vill. Parallell parkering och 
backning, även i mörker, och utkörning från en 
parkeringsplats. Allt med en enkel knapptryckning. 
Låt Mirai göra jobbet åt dig med tre programmerbara 
parkeringslägen, oavsett var du parkerar. 

1

2
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HJÄLPER DIG 
ATT VARA 
STEGET FÖRE
Mirai är utrustad med Toyotas innovativa säkerhetssystem 
Toyota Safety Sense* som gör alla resor ännu säkrare. 
På motorvägen kan du lita på den Intelligenta aktiva 
farthållaren (iACC) och i stressig stadstrafi k hjälper det 
Aktiva krockskyddssystem (PCS) till vid korsningar och 
att hålla koll på fotgängare och cyklister. Körfi lsvarning 
(LDA) och Intelligent körfi lsassistans (LTA) ger dig både 
förarassistans och trygghet längs vägen. Och när dagen 
går mot kväll förbättras sikten genom ett Adaptivt 
automatiskt helljussystem (AHS) som automatiskt justerar 
strålkastarna och både tänder helljuset, bländar av och 
endast belyser de nödvändiga områdena. 

Med andra säkerhetssystem som Rear Cross Traffi  c Alert 
med automatisk broms (RCTAB) får du assistans medan 
du backar ut från en parkeringsplats genom att hålla 
koll bakåt efter andra fordon, objekt eller fotgängare i 
döda vinkeln. Systemet kan varna eller bromsa för att 
förebygga eller mildra kollisioner. Döda vinkeln-varnaren 
(BSM) upptäcker bilar som närmar sig bakifrån genom en 
varningsindikator i backspegeln. 
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SAFETY

TEKNIK SOM LÄSER VÄGEN 
ÅT DIG 
1. Mirai är standardutrustad 
med det aktiva 
krocksskyddssystemet (PCS) 
som håller uppsikt efter 
fotgängare, cyklister och 
korsande faror med varningar, 
bromsningassistans eller 
autobroms. 
Väjningsassistansen hjälper 
föraren att upptäcka objekt och 
fotgängare samtidigt som det 
håller bilen stabil. 

2. Vägskyltsigenkänning (RSA) 
håller koll på vägskyltar och 
visar viktig information klart 
och tydligt på förardisplayen. 
I kombination med den 
Intelligenta aktiva farthållaren 
(iACC) kan hastigheten 
enkelt justeras efter 
hastighetsbegränsningarna. 

*  Toyota Safety Sense är 
inte ett säkerhetssystem 
som befriar föraren från 
att följa grundläggande 
trafi kregler. För information 
och försiktighetsåtgärder, 
vänligen se instruktionsboken. 
Tillgängligheten till en 
specifi k utrustning kan 
variera beroende på 
bilmodell, utrustningsversion, 
tillverknings- och inköpsland 
och bilar som visas kan vara 
extrautrustade. Bilden är endast 
ett illustrativt exempel för att 
visa olika säkerhetsfunktioner. 
Läs mer på vår hemsida för mer 
information.

SÄKERHET

1
1

2
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ALLT DU 
BEHÖVER INOM 
RÄCKHÅLL



INTUITIV, AVANCERAD OCH 
UNDERHÅLLANDE
Med Smartphone Integration 
via Apple CarPlay och Android 
Auto™ kan du använda dina 
favoritappar, som Spotify, 
WhatsApp, Audible, Google 
Maps och Waze – tillgängligt 
via Siri röstassistent och Ok 
Google. Multimedia ger dig 
tillgång till information som 
du behöver under körning, 
så som trafi kuppdateringar 
i realtid och notiser för 
kommande hastighetskameror. 
Du kan också upptäcka 
sevärdheter, lokalisera lediga 
parkeringsplatser och se 
destinationer med Google 
Street View. 

ALLTID UPPKOPPLAD TILL 
DIN TOYOTA
Med MyT App på din 
smartphone kan du 
kommunicera med din bil, 
oavsett var du är. Du kan 
planera resor hemifrån, 
lokalisera var din bil står 
parkerad och till och med få 
servicenotiser. Körstilsanalys 
hjälper dig att få ut mesta 
möjliga av din körning. 
Den ger dig analyser av din 
körstil tillsammans med 
användbar feedback som 
kan hjälpa dig att minska din 
vätgaskonsumtion och därmed 
öka räckvidden på el.

Med Uppkopplade tjänster på din telefon har du tillgång till fl era funktioner hos 
nya Toyota Mirai. Du kan ställa in temperaturen i kupén från din smartphone – 
innan du ens klivit in i bilen. Och oavsett årstid så är du redo för en så bekväm 
åktur som möjligt, med tidsinställd luftkonditionering och avfrostning av 
vindrutan. Hitta Min Bil hjälper dig att komma ihåg var du parkerade medan 
Körstilsanalys hjälper dig förbättra din körning. Med servicepåminnelser kan 
du se servicehistorik och boka framtida underhåll. Och dessutom kan du 
hitta din närmaste vätgasstation när du behöver tanka. 

MyT UPPKOPPLADE TJÄNSTER
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EXECUTIVE

Bi-LED-strålkastare med dubbla linser 
och adaptivt helljus (Adaptive High-beam 
System, AHS) aktiverar och begränsar 
individuella LED-lampor i varje strålkastare 
för precisionskontroll.

Exempel på standardutrustning: 
 — Aluminiumfälgar, silver (235/55R19)
 — Ambientebelysning, 8 färger
 — Automatiskt helljus (AHB)
 — Backspegel, inre, automatiskt avbländande
 — Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor 
(BSM)
 — Farthållare, aktiv plus (ACC)
 — Go Navigation
 — Ljudsystem JBL, 14 högtalare
 — Luftkonditionering, automatisk (AAC) 
med individuella inställningar vänster/höger 
sida fram
 — Luftreningssystem

 — Multimediaskärm, 12,3 tum
 — Mörktonade rutor bak
 — Panoramic View Monitor (PVM)
 — Parkeringssensorer bak, intelligenta med 
automatbroms
 — Ratt eluppvärmd
 — Rear Cross Traffi  c Alert med bromsassistans 
(RCTAB)
 — Sidobackspeglar med instegsbelysning
 — Smartphone Integration (Apple CarPlay and 
Android Auto™)
 — Syntetisk skinnklädsel, svart
 — Trådlös mobiltelefonladdare (Qi)
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UTRUSTNINGSNIVÅER
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PREMIUMPAKET

Mirai Executive med Premiumpaket 

erbjuder bland annat ventilationssystem i 

sätena och panoramaglastak.

UTRUSTNINGSNIVÅER

Exempel på standardutrustning 
(utöver Executive):

 — Aluminiumfälgar, svarta (245/45R20)
 — Armstöd bak med multifunktionskontrollpanel
 — Automatisk parkeringsassistans, Teammate 
Advanced Park 
 — Baksäte med separat inställning av 
luftkonditionering
 — Baksäte med sätesvärme, yttre säten

 — Baksäte med ventilationssystem, ryggstöd
 — Digital innerbackspegel
 — Förarsäte och passagerarsäte med 
ventilationssystem
 — Panoramaglastak 
 — Semianilinskinnklädsel, svart
 — Vindrutedisplay (Head Up Display)
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VÄLJ DIN 
EGEN STIL

1. Syntetisk skinnklädsel, svart,       Standard på Executive
2. Semianilinskinnklädsel, svart, Standard i Premiumpaketet

KLÄDSLAR

1

2



3. 19-tums lättmetallfälgar (5-dubbelekrade) i silver  
Standard på Executive 
4. 20-tums lättmetallfälgar (20-ekrade) i svart 
Standard i Premiumpaketet 

5. 090 Precious White* 
6. 1J6 Sonic Silver*
7. 1L5 Deep Silver*
8. 219 Magnetic Black*
    9. 3U5 Flame Red*
10. 8S6 Pacifi c Blue§

11. 8Y7 Force Blue*

LACKFÄRGER, FÄLGAR OCH KLÄDSLAR

* Premiumlack. § Metalliclack.

FÄLGAR LACKFÄRGER

3

4

6

5

8

9

10

11

7
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ALLT DU BEHÖVER 
VETA OM 
VÄTGAS

Hur fungerar Mirai? Bränslecellen (1) producerar 

elektricitet, värme och vattenånga genom en kemisk 

reaktion när vätgas, lagrad i de tre tankarna (2) under 

Mirai, möter syre utifrån. Elektriciteten som genereras 

driver elmotorn (3) och laddar batteriet (4).

1

2

2

2

3

4
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VAD ÄR VÄTGAS? 
Vätgas är det vanligaste ämnet i hela 
universum och fi nns i nästan allting. 
Faktum är att 75% av universums massa 
består av just vätgas. Det fi nns naturligt 
som en molekyl i nästan allt levande och 
är en färglös, doftlös och giftfri gas som 
kan lagras under längre perioder. 

VAD ÄR EN VÄTGASDRIVEN 
BRÄNSLECELLSBIL? 
Det är en elbil med en elektrisk motor 
där själva elektriciteten produceras 
direkt i bilens bränslecellsstack. En 
vätgasdriven bränslecellsbil är ett bättre 
alternativ för miljön eftersom den inte 
släpper ur några skadliga gaser eller 
andra föroreningar under körning – 
bara vattenånga. Det är dessutom 
möjligt att utvinna vätgas från förnybara 
energikällor vilket gör det till ett ännu 
mer hållbart sätt att resa.

ÄR VÄTGASDRIVNA 
BRÄNSLECELLSBILAR BÄTTRE 
FÖR MILJÖN?
Ja. De släpper inte ut några som 
helst skadliga ämnen från bilen vid 
körning som kväveoxider, kolväten eller 
partikelföroreningar. Ej heller koldioxid. 
Det enda som släpps ut är vattenånga. 

VAD KOSTAR DET ATT TANKA VÄTGAS?
I dag är kostnaden jämförbar med att 
tanka bensin eller diesel.

HUR TANKAR JAG EN VÄTGASDRIVEN 
BRÄNSLECELLSBIL?
Du fyller vätgas från en pump vid en 
vätgasstation på cirka 5 minuter. Det är 
som att tanka en konventionell bil, men 
luktfritt och utan risk för spill.

VARIFRÅN KOMMER VÄTGASEN?
Man kan utvinna vätgas ur det mesta. 
Men eftersom vätgas binder till nästan 
allt så måste man separera den från 
andra ämnen inklusive biomassa, 
naturgas och elektrolyter (från vatten) 
innan man kan använda vätgasen. 
Vätgas kan produceras av energi som 
genereras av vind-, sol- och vattenkraft. 
Denna variation av källor ger oss många 
framställningsmöjligheter och hög 
säkerhet. I samtliga av våra nordiska 
länder har vi en överenskommelse 
om att den vätgas som används som 
drivmedel för fordon ska ha ett fossilfritt 
ursprung. Den vätgas som du tankar din 
bil med i Sverige och våra grannländer 
är framställda på ett CO₂-neutralt sätt.

VAR KAN JAG TANKA?
Eftersom detta är ny teknik och 
vätgasdrivna bränslecellsfordon 
just börjat bli tillgängliga, rullas 
infrastrukturen ut i etapper. I Sverige 
fi nns tankstationer i Stockholm, 
Mariestad och Sandviken.

FRÅGOR OCH SVAR OM VÄTGAS

ÄR DET SVÅRT ATT KÖRA EN 
VÄTGASDRIVEN BRÄNSLECELLSBIL?
Nej. En vätgasdriven bränslecellsbil 
som Mirai är lika lättkörd som vilken 
automatväxlad konventionell bil som 
helst - men mycket tystare. Mirai 
erbjuder kraftfull prestanda, intuitiva 
kontroller och hög komfort. Det gör 
den till ett nöje att köra och åka i även 
på långfärder. 

ÄR VÄTGAS SÄKERT?
Vätgas ska som andra bränslen 
hanteras med försiktighet. En tank 
med ren vätgas är dock säker. Tanken 
är liten och vätgasen har så låg vikt att 
den snabbt löses upp i luften. Faktum 
är att läckande vätgas löses upp 
fortare än bensin- och dieselångor. 

ÄR BRÄNSLECELLSSTACKEN OCH 
VÄTGASTANKARNA SÄKRA?
Toyotas bränslecellstack och de 
högkvalitativa högtryckstankarna av 
förstärkt kolfi ber är centralt placerade 
för bästa skydd. En stötsäker 
struktur skyddar bränslecellstacken 
och vätgastankarna om en olycka 
skulle inträff a. Dessutom fi nns 
vätgassensorer som kan stänga av 
tankarnas centrala ventiler.

HUR FUNGERAR VÄTGASDRIVNA 
BRÄNSLECELLSBILAR NÄR DET 
ÄR KALLT?
Den nya generationens system, som 
fi nns i Mirai, fungerar problemfritt i 
så låga temperaturer som -30°C. När 
bränslecellen omvandlar vätgasens 
kemiska energi till elektrisk energi, 
utvecklas dessutom värme som en 
biprodukt. 

VILKA ANDRA 
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FINNS 
DET FÖR VÄTGAS I INDUSTRIN?
Vätgas har producerats, lagrats och 
använts som kraftkälla i mer än 100 år. 
Från att tanka olika fordon till att 
skapa gödsel och sedan 1950-talet, 
till och med driva NASA:s raketer. 
Vätgas har helt enkelt många olika 
användningsområden. Förutom 
transport så används väte i stor 
utsträckning för att driva fabriker, 
kyllager och även till att värma 
upp bostäder.

FINNS DET EN FRAMTID MED VÄTGAS 
SOM DRIVMEDEL?
Ja, vätgasens tid är här! Med 
kontinuerlig utveckling av teknik 
växer vätgasdrivna bränslecellsbilar 
till att bli allt vanligare. Eftersom det 
är en hållbar bränslekälla kan du 
förvänta dig att se vätgasenergi i ännu 
större utsträckning när fl er och fl er 
tankstationer etableras runt om 
i Sverige. 

VAD HAR TOYOTA FÖR AMBITIONER 
FÖR VÄTGAS?
Mirai ger den ultimata 
energieff ektiviteten för vätgasdrivna 
bränsleceller. Men vi är långt ifrån 
klara. Toyota Hydrogen Society i 
Europa håller på att förändra bilden 
av framtida fordon längs vägen mot 
ett vätgasbaserat samhälle. Toyota har 
tagit på sig att hjälpa till att skydda vår 
globala miljö i generationer framåt, 
från att värma bostäder till tekniken i 
Mirai - och bortom noll utsläpp. 
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SPECIFIKATIONER

MILJÖPRESTANDA

  Hybrid  

Vätgasdriven bränslecellsbil 

Bränsletyp Vätgas

Miljöklass AY

Blandad körning WLTP (kg/100 km) 0,80–0,89

Koldioxid CO₂ blandad körning WLTP (g/km) 0

Bränsletankar, antal 3

Bränsletankar volym (kg) 5.6

Ljudnivå stillastående (dB(A)) 0

Ljudnivå under körning (dB(A)) 64

  Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden. 
Om det fi nns fl era värden i tabellen ovan presenteras minsta fälg-storleken först.              

MOTOR

Motortyp Elmotor (vätgas/el)

TOTAL SYSTEMEFFEKT

Elmotor, typ Permanent magnet syncronmotor

Max. eff ekt fram (kW/hk) 134/182

Max.vridmoment fram (Nm) 300

BATTERI

Typ Lithium-ion

KRAFTÖVERFÖRING

Transmissionstyp Reduktionsväxel

Drivning Bakhjulsdrift
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SPECIFIKATIONER

CHASSI

  Hybrid  

Vätgasdriven bränslecellsbil 

Fram Multilänkhjulupphängning

Bak Multilänkhjulupphängning

PRESTANDA

Toppfart (km/t) 175

Acceleration 0–100 km/t (sek) 9,2

RÄCKVIDD EL

Max. räckvidd eldrift (km)* 650

 * Räckvidden på el beror på bl a väderlek, körsätt och körförhållanden.         

BROMSAR

Bromsar fram Ventilerade skivor

Bromsar bak Ventilerade skivor

DÄCK OCH FÄLGAR

Däckstorlek 235/55R19 / 245/45R20

Fälgstorlek 19x8J, 20x8,5J

Typ av fälg Lättmetall

VIKTER/DRAGVIKTER

Totalvikt (kg) 2415

Tjänstevikt (kg) – värdet är preliminärt§ 1995–2025

Maxlast (kg) – värdet är preliminärt 390–420

Dragvikt bromsat släp (kg) 0

Dragvikt obromsat släp (kg) 0

Max. taklast (kg) 0

 § Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillnaden mellan totalvikten och tjänstevikten.         
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EXTERIÖRA DIMENSIONER Sedan

Längd (mm) 4975

Bredd (mm) 1885

Höjd (mm) 1470/1480*

Axelavstånd (mm) 2920

Spårvidd fram (mm) 1610

Spårvidd bak (mm) 1605

  * Med 20-tums fälgar.              

INTERIÖRA DIMENSIONER Sedan

Antal sittplatser 5

LASTKAPACITET Sedan

Kapacitet bagageutrymmet upp till insynsskyddet (liter) 321

Bagageutrymme max bredd (mm) 1459

STYRNING Sedan

Vändradie, på hjul (m) 5,8

OFF-ROAD Sedan

Markfrigång (mm) 150

SPECIFIKATIONER
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SÄKERHET

  Hybrid  

Vätgasdriven bränslecellsbil 

Antal krockkuddar totalt 7

FÄLGAR OCH RESERVHJUL Executive

Reservhjulet ersatt av reparationskit

Fälgar 19", lättmetall, silver blanka, 5-dubbelekrade

SPECIFIKATIONER

14
7

0
/1

4
8

0
* 

m
m

1610 mm

1885 mm

2920 mm

4975 mm

965 mm 1605 mm

1885 mm

1090 mm

* Med 20-tums fälgar.

 = Standard  = Tillval − = Ej valbar     
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UTRUSTNING

EXTERIÖR DESIGN Executive

A-stolpe i karossens färg   

Antenn takmonterad hajfena   

B-stolpe i svart   

Diff user, svart   

Dörrhandtag, yttre, i karossens färg   

Grill fram, svart   

Ljusledare bak LED   

Ljusledare fram LED   

Mörktonade rutor bak   

Sidobackspeglar i karossens färg   

Stötfångare bak, svart och i karossens färg   

Stötfångare fram i karossens färg   

Stötfångare fram med kromad list   

Strålkastare, klarglas   

EXTERIÖR KOMFORT Executive

Baklucka elektriskt manöverbar   

Baklucka fjärrstyrd öppningsbar   

Centrallås fjärrstyrt   

Nyckelfritt lås- och tändningssystem, Smart Entry/Start   

Sidobackspegelar vinklas ner när backväxeln läggs i   

Sidobackspeglar elektriskt infällbara   

Sidobackspeglar eljusterbara   

Sidobackspeglar eluppvärmda   

Sidobackspeglar med instegsbelysning   

Sidobackspeglar med minnesfunktion   

Skymningsrelä   

EXTERIÖR KOMFORT Executive

Strålkastare automatisk avstängning   

Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion   

Strålkastare, avstängning påminnare   

Vindrutetorkare med regnsensor   

INTERIÖR DESIGN Executive

Armstöd bak klätt i skinnliknande material   

Armstöd fram klätt i skinnliknande material   

Dörrar bak med ambientebelysning   

Dörrar bak med mattkromad dekor   

Dörrar fram med ambientebelysning   

Dörrar fram med mattkromad dekor   

Dörrhandtag, inre, kromade   

Dörrpaneler bak klädda i skinnliknande material   

Dörrpaneler fram klädda i skinnliknande material   

Instegslister MIRAI   

Instrumentpanel med ambientebelysning   

Instrumentpanel, övre, i mjukt material   

Instrumentpanel, övre, med mattkromade inlägg   

Instrumentpanel, övre, svart   

Instrumentpanel, undre, svart   

Mittkonsol i pianosvart   

Mittkonsol med multimediadisplay med pianosvart ram   

Mittkonsol med svart infattning runt multimediadisplayen   

Mugghållare fram med ambientebelysning   

Mugghållare fram med mattkromade inlägg   

Ratt 3-ekrad, läderklädd   
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UTRUSTNING

 = Standard  = Tillval − = Ej valbar     

INTERIÖR DESIGN Executive

Ratt med inlägg i pianosvart   

Växelspakskonsol med pianosvart inlägg   

INTERIÖR KOMFORT Executive

Armstöd i bakdörrarna   

Armstöd på konsolboxen fram   

Automatiskt avbländande helljus (AHB), av/på-knapp   

Backkameradisplay integrerad i audioskärmen   

Backkameradisplay med dynamiska hjälplinjer   

Backspegel, inre, automatiskt avbländande   

Bagagerumsbelysning LED   

Bakruta med avimning   

Barnsäkert dörrlås   

Belysning vid fötterna fram   

Bränslemätare, vätgas   

Dörrlås automatiskt styrt av bilens hastighet   

Ekonomikörningsindikator   

Elektrisk styrservo (EPS)   

Eluttag 12V fram   

Framsäten eluppvärmda   

Fönsterhissar bak elmanövrerade   

Fönsterhissar elmanövrerade med klämskydd   

Fönsterhissar fram elmanövrerade   

Fönsterhissar med automatisk upp/ner-funktion   

Förarsäte elektriskt höj- och sänkbart   

Förarsäte elektriskt skjutbart   

Förarsäte med elektriskt justerbart ryggstöd   

INTERIÖR KOMFORT Executive

Förarsäte med svankstöd, manuellt justerbart   

Förventilation av kupén, luftkonditionering, fjärrstyrd   

Handtag i taket bak   

Handtag i taket fram   

Hastighetsmätare digital   

Indikator för batterikapaciteten   

Indikator för vätgassystemet   

Informationsdisplay med 8-tums skärm   

Informationsdisplay, färg (TFT)   

Instegsbelysning   

Knapp, vattentömningsreglage   

Kupébelysning, LED   

Läslampor förare och passagerare fram, LED   

Läslampor passagerare andra sätesraden, LED   

Luftintag för baksätespassagerarna   

Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella 
inställningar vänster/höger sida fram   

Luftreningssystem   

Passagerarsäte fram elektriskt skjutbart   

Passagerarsäte fram med elektriskt justerbart ryggstöd   

Pollenfi lter   

Ratt eljusterbar i höjdled   

Ratt eljusterbar i längdled   

Ratt eluppvärmd   

Ratt med kontrollknapp för hastighetsbegränsning   

Ratt med styrningskontroll för adaptiva farthållaren   

Ratt med styrningskontroll för audio   
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UTRUSTNING

INTERIÖR KOMFORT Executive

Ratt med styrningskontroll för informationsdisplayen   

Ratt med styrningskontroll för Intelligent Körfi lsassistans 
(LTA)   

Ratt med styrningskontroll för multimedia   

Ratt med styrningskontroll för telefon   

Solskydd förarsida med belysning   

Solskydd förarsida med spegel   

Solskydd passagerare fram med belysning   

Solskydd passagerare fram med spegel   

Startknapp   

Trådlös mobiltelefonladdare (Qi)   

Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (de-icer)   

Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion   

FÖRVARING Executive

Bagageutrymme med sidofack   

Flaskhållare fram   

Flaskhållare, 0,5 liters fl aska   

Förvaringsfi ckor i framdörrarna   

Förvaringsfi ckor i framstolarnas ryggstöd   

Hållare för solglasögon*   

Handskfack enkelt   

Handskfack med lampa   

Klädkrokar baksäte, 2 stycken   

Mugghållare bak   

Mugghållare fram   

Solskydd förare med biljetthållare   

* Förvaringsfack för solglasögon ej tillgängligt med tillvalet Panoramaglastak.

MULTIMEDIA Executive

Bluetooth®§ hands-free system   

Högtalare, 14 stycken   

Ljudsystem JBL   

Multimediaskärm 12,3 tum   

Navigation   

Radio med DAB   

Röstigenkänning   

Smartphone Integration (Apple CarPlay and Android Auto™)   

Toyota Touch® 2 multimediasystem   

USB-laddare   

 § Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.         

SÄKERHET Executive

Adaptivt automatiskt helljussystem (AHS)   

Aktivt krockskyddssystem (PCS) med fotgängardetektion 
även i mörker och cyklistdetektion   

Aktivt krockskyddssystem (PCS) med korsningsassistans för 
bilar och fotgängare

Aktivt krockskyddssystem (PCS) med väjningsassistans 
(detektion av fotgängare, cyklister och stillastående fordon)

Antisladdsystem (VSC)   

Backkamera   

Bältespåminnare för baksätet   

Bältespåminnare för framsätena   

Blinkers, Multi-LED   

Bromsassistans (PBA)   
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UTRUSTNING

 = Standard  = Tillval − = Ej valbar     

SÄKERHET Executive

Bromsljus LED   

Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna 
bakomvarande fordon (EBS)   

Bromsljus, högt monterat, LED   

Dimljus bak   

Döda vinkeln-varnare, Blind Spot Monitor (BSM)   

Driver Attention Alert, uppmärksammar föraren att ta en 
paus   

eCall nödsamtal via fordon   

Farthållare, intelligent aktiv (iACC)   

Immobiliser   

Intelligent Körfi lsassistans (LTA)   

Isofi x barnstolsfästen bak   

Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbälte förarsida   

Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbälte passagerarsida   

Kombinationsljus bak LED   

Körfi lsassistans (LDA with steering control)   

Krockkuddar, 7 stycken   

Larm   

Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk 
bromskraftsfördelning (EBD)   

Nackskydd bak (3 st)   

Nackskydd bak justerbara   

Panoramic View Monitor med 360° monitor   

Parkeringssensorer bak, intelligenta med automatbroms   

Parkeringssensorer fram, intelligenta med automatbroms   

SÄKERHET Executive

Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar   

Rear Cross Traffi  c Alert (RCTAB)   

Säkerhetsbälten fram med bältessträckare och 
kraftbegränsare   

Strålkastare med automatisk nivåjustering   

Strålkastare projektor Bi-LED   

Vägskyltsigenkänning (RSA)   

Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS)   

Varselljus LED   

SKYDD, TRANSPORT & PRESTANDA Executive

PTC värmesystem   

TILLVAL Executive

Premiumpaket
– Aluminiumfälgar, svarta (245/45R20)
– Armstöd bak med multifunktionskontrollpanel
–  Automatisk parkeringsassistans, Teammate 

Advanced Park
– Baksäte med separat installning av luftkonditionering
– Baksäte med sätesvärme, yttre säten
– Baksäte med ventilationssystem, ryggstöd
– Digital innerbackspegel
– Förarsäte och passagerarsäte med ventilationssystem
– Panoramaglastak (ej öppningsbart)
– Ratt med minnesfunktion
– Semianilinskinnkladsel, svart
– Vindrutedisplay (Head Up Display)
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KÖR TOYOTA MIRAI 
MED KINTO
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Nu kan du bli en av de första i Sverige att köra 
nya Mirai. Allt du behöver göra är att boka 
genom mobilitetstjänsten KINTO. 

Med KINTO kan du hyra en bil från en timme till 
hur länge du vill. I bilpoolen hittar du modeller i 
alla storlekar, men framförallt fi nns Toyota Mirai 
exklusivt tillgänglig via KINTO i Sverige. Du kan 
välja mellan ett fl ertal olika medlemskap för att 
du ska kunna hitta en lösning som passar just 
dig. Här nedan kan du kort läsa mer om vad 
KINTO innebär för privatpersoner och företag.

Ladda ner KINTO Share-appen från hemsidan. 
Skanna koden med din mobilkamera.

KINTO SHARE FÖR PRIVATPERSONER 
KINTO Share ger dig friheten att kunna välja 
mellan fl era olika bilar, helt utan driftskostnader. 
Du betalar endast för själva tiden som du kör och 
har bilen. KINTO Share låter dig själv bestämma 
när du vill hämta och lämna din bil, oavsett tid 
på dygnet.

Läs mer om KINTO Share. 
Skanna koden med din mobilkamera. 

KINTO SHARE FÖR FÖRETAG 
Och KINTO Share för företag fungerar på 
ungefär samma sätt som för privatpersoner. 
Men med en skillnad; att företagsmedlemskap 
möjliggör tillgång till bil för alla på företaget. 
Samtidigt som det är ett fördelaktigt alternativ till 
traditionell företagsleasing eftersom ni slipper 
både administration och binda upp kapital.

Läs mer om KINTO för företag. 
Skanna koden med din mobilkamera. 

KÖR MIRAI MED KINTO
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BEYOND ZERO



Beyond Zero är vårt åtagande att bidra till en värld bortom utsläpp och 
bortom begränsningar. En inkluderande värld där människor upplever 

friheten att förfl ytta sig, med stöd av Toyotas ledande elektrifi eringsteknik och 
mobilitetsinnovationer, matchat med den bästa kundupplevelsen.

Noll är inte slutdestinationen, utan bara ett steg på den resa som inleddes
 för över 20 år sedan. Beyond Zero är vårt löfte – för ett bättre samhälle 

och för en bättre värld.

TOYOTA RIVER BARRIÄRERNA FÖR ATT GÅ 
LÄNGRE ÄN ANDRA

Läs mer om Beyond Zero.
Skanna koden med din mobilkamera.
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