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Miljödeklaration
TILLVERKNING
Hiace tillverkas i Japan. Fabriken tillämpar den internationella miljöled-
ningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION
Mätt enligt EG-direktiv 80/1268/EEG. Förbrukning redovisad i
liter/100 km och gäller samtliga versioner.

Förbrukning
Blandad körning 12,5
Landsvägskörning 10,0
Stadskörning 16,9

AVGASRENING
Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102A/EEG. Gällande från 1/1-01.
Utsläpp redovisat i g/km.

Utsläpp Gränsvärde
Kolmonoxid, CO 1,41 4,17
Kolväten, HC 0,11 0,25
Kväveoxid, NOx 0,06 0,18
Koldioxid, CO2 298 
Miljöklass 2000

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller.
Bränsleförbrukning och koldioxid (CO2) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a.
körsätt och körförhållanden.

Katalysator: 3-vägs. Placerad långt fram för att snabbt nå bästa
arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare styra
katalysatorn till idealisk arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet
och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god
kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Alternativa bränslen: Kan köras med upp till 5% etanolblandning.

Däck: HA-oljor mindre än 1%.

Bly: Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demon-
tering.

Demontering: Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering
för återvinning.

Materialåtervinning: Modellen är konstruerad och förberedd för att
tillgodose en hög grad av återvinning. F n 90% av bilens vikt.

Återvinningshantering: Rikstäckande nät av godkända återvinnings-
anläggningar.

Säkerhetsdeklaration
EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV
Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav.

Uppfyller det frivilliga kravet för inträngande last (2x28 kg vid
36 km/tim).

Hiace är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhets-
norm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny
modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även
uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Förare och passagerare fram.

Bromsar: Låsningsfria ABS-bromsar.

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Individuell säkerhet:
- Nackskydd, höjdjusterbara, på samtliga platser.
- Trepunktsbälten ytterplatserna, midjebälte för mittplatserna. 
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena på ytterplatserna fram.
- Bältessträckare på ytterplatserna fram.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

Övrig säkerhet:

- Högt monterat bromsljus.
- Eluppvärmda ytterbackspeglar.
- Eluppvärmd bakruta med intervallfunktion.
- Bränsletank placerad mitt under bilen.
- Reflexväst.

Barnsäkerhet:

- Barnsäkert lås bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0–10 år).

Lastförankring: Lastförskjutningsskydd, lastöglor och förankrings-
band för säker förankring av last i bagageutrymmet.



HJUL OCH DÄCK
Stålfälgar 5,5Jx15
Däck 5 st 195/70R 15C

BROMSAR
Typ ABS-bromsar
Fram Ventilerade skivor
Bak Trummor
Handbroms Verkar på bakhjulen

BRÄNSLESYSTEM
Bränsletank
- Rymd, liter 75
- Kvalitet 95 oktan blyfri bensin

GARANTIER
Nybilsgaranti 3 år/10.000 mil
Vagnskadegaranti 3 år
Rostskyddsgaranti 6 år
Toyota Eurocare väg- 3 år
assistans

UTRUSTNING
Interiört: 
- Arbetsbord i mittplatsen fram, fällbart.
- Bränslemätare.
- Fläkt, 4 hastigheter.
- Framstolar, eluppvärmda (ej mittenplatsen).
- Förarsäte justerbart i höjdled.
- Förvaringsfack i förardörr, stort.
- Förvaringsficka på förarstolens ryggstöd.
- Golv, tygklätt.
- Gummimattor i kupén.
- Handskfack, stort, centralt placerat.
- Handtag på bakluckans insida.
- Instrumentbelysning, reglerbar.
- Klocka, digital.
- Kurvhandtag vid samtliga ytterplatser.
- Passagerarraden bakre, helt fällbart för

större lastutrymme.
- Radioförberedd med 4 högtalare och antenn.
- Ratten justerbar i höjdled.
- Servostyrning.
- Strålkastarnivå, justerbar inifrån.
- Stöldskydd, startspärr.
- Tanklucka, öppningsbar inifrån.
- Temperaturmätare.
- Trippmätare.
- Varningslampa/diagnossystem för motorns

elektroniska system.
- Varningslampa för låg bränslenivå, glömt

halvljus och låg oljenivå.
- Varvräknare.
- Vindrutetorkare med intervallfunktion.
- Värmesystem bak, separat, reglerbart från 2:a

passagerarraden.

Exteriört:
- Backspeglar yttre, elmanövrerade och

eluppvärmda.
- Bakruta, eluppvärmd.
- Bakrutetorkare med intervallfunktion.
- Centrallås, alla dörrar samt baklucka.
- Dimljus bak.
- Grill, kromad (metallic).
- Hjulsidor, heltäckande.
- Innerskärmar av plast fram.
- Reservhjul, full skala.
- Skjutdörr passagerarutrymme bak,

höger sida.
- Strålkastarrengörare av högtryckstyp.
- Stänkskydd, fram och bak.
- Stötfångare, färgavstämda (metallic).

Tillval:
- Luftkonditionering

Tekniska Data Hiace Traveller

MILJÖMÄRKT TRYCKSAK
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella aug 2002
Produktion: Elanders Stockholm AB.    
5276010803

TOYOTA SWEDEN AB
Madenv. 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg. 
Tfn 08-706 71 00. www.toyota.se

YTTERMÅTT/VIKT   
Längd, cm 516,0
Bredd, cm 180,0
Höjd, cm 194,5
Axelavstånd, cm 343,0
Spårvidd fram, cm 156,0
Spårvidd bak, cm 154,0
Tjänstevikt, kg 1.800–1.890
Totalvikt, kg 2.550
Max last, kg 750–660
Tillåtet axeltryck fram, kg 1.400
Tillåtet axeltryck bak, kg 1.630
Dragvikt, kg 1.800
Max taklast, kg 100
Antal passagerare (exkl förare) 8

LASTUTRYMME Lucka/dörrar
Längd, cm 102,0/145,0
Bredd inner, cm 165,0
Bredd mellan hjulhus, cm 122,5
Höjd, cm 141,0
Bredd lastöppning sida, cm 100,0
Höjd lastöppning sida, cm 126,5
Bredd lastöppning bak, cm 144,5
Höjd lastöppning bak, cm 135,0
Bakluckans öppn.höjd, cm 205,5
Lasthöjd från sidan, bak, cm 52,0
Insteg från sidan, cm 37,5

MOTOR 
Typ 4-cyl. med över-

liggande kamaxel.
Bränslesystem Elektronisk bränsle-

insprutning.
Cylindervolym, cm3 2.694
Max vridmoment 224 Nm vid 3.600

varv/min
Max effekt 106 kW/144 hk vid

4.800 varv/min

KRAFTÖVERFÖRING 
Bakhjulsdrift, 5-växlad manuell.
Slutväxel med diffrentialbroms.

STYRNING
Kuggstångsstyrning Servo.
Vänddiameter 11,4 m.

ELSYSTEM
Batteri 12V 65Ah
Växelströmsgenerator 840 W
Startmotor 1,4 kW

CHASSI
Individuellt fjädrande framhjul med torsions-
stavar, hydrauliska teleskopstötdämpare.
Delad bakaxel med individuellt fjädrande
bakhjul med skruvfjädrar och hydrauliska
teleskopstötdämpare. Diffrentialbroms bak.
Krängningshämmare fram.



www.toyota.se


