Toyota C-HR Produktinformation
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MILJÖDEKLARATION
TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.
1,2 TURBO
Multidrive S

1,8 HSD
Aut

Blandad körning

6,3

3,8 - Active 3,9

Landsvägskörning

5,7

4,1

Stadskörning

7,6

3,4 - Active 3,5

Blandad körning

143 - Active 144

86 - Active 87

Landsvägskörning

127 - Active 128

92 - Active 93

Stadskörning

171 - Active 172

78

BRÄNSLEDEKLARATION
Redovisat i l/100 km.

KOLDIOXID, CO2
Redovisat i g/km.

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.

AVGASRENING

Redovisat i mg/km.

1,2 TURBO
Multidrive S

1,8 HSD
Aut

Kolmonoxid, CO

152,4

128,0

Kolväten, HC

24,6

20,2

Kolväten exkl metan, NMHC

17,6

17,4

Kväveoxider, NOX

16,9

9,6

Partiklar, PM
Miljöklass

1,2

-

Euro 6

Euro 6

ÖVRIGT:

ENERGIDEKLARATION CO

Katalysator:
• Bensin: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå
bästa arbetstemperatur.

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.

2

• Elhybrid: 2 st 3-vägs katalysator. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion
för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.
Syresensor: Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå ideal 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.
Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds
Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om auktoriserade mottagningsstationer gå in på www.toyota.se.

SÄKERHETSDEKLARATION
EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA
(Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla
nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING avser både Elhybrid och Bensin

Aktiv säkerhet
Toyota Safety Sense:
• Aktivt krockskyddssystem med fotgängardetektion PCS (Pre-Collision System)
- Kollisionsvarningssystem FCW (Forward Collision Warning).
- Bromsassistans PBA (Pre-crash Brake Assist).
- Autobroms AEB (Autonomous Emergency Braking).
• Körfilsvarning LDA (Lane Departure Alert) med körfilsassistans.
• Automatiskt helljus AHB (Automatic High Beam).
• Vägskyltsigenkänning RSA (Road Sign Assist).
• Aktiv farthållare ACC (Adaptive Cruise Control).
Övrigt
• Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
• Antispinnsystem TRC (Traction Control).
• Döda-vinkeln-varnare BSM (Blind Spot Monitor).
Om detektorerna bak på bilen upptäcker ett fordon i din döda vinkel, tänds en
varningslampa i den aktuella sidobackspegeln. (Tillval Executive)
• Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
•Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och
bromsassistanssystem (BA).
• Rear Cross Traffic Alert (RCTA). När föraren backar ut ur en pakeringsplats, använder
RCTA-funktionen radarvågor för att upptäcka fordon bakom bilen som inte kan upptäckas i sidobackspeglarna. Om ett fordon närmar sig varnar RCTA föraren med en
summerton och blinkande indikatorer i sidobackspeglarna. (Tillval Executive)

Utsläpp av koldioxid för ”Medelbilen” i Sverige för 2015 var 126 g/km
(källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets
förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

• Trailer Sway Control (TSC). Vid körning med släpvagn, känner TSC-systemet av om
släpvagnen kommer i gungning p g a vind, ojämn väg eller kraftiga rattutslag. När systemet registrerar gungningen sker en hastighetsminskning så att fenoment upphävs.
• Varningssystem för lågt däcktryck (TPWS).
Passiv säkerhet
•Bältespåminnare för fram- och baksäten (varningslampa och ljudsignal).
• Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
• Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
• Energiabsorberande material i dörrarna.
•Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador
(whiplashskador) vid påkörning bakifrån.
• Krockkuddar:
- Krockkuddar fram, förare och passagerare.
Passagerarkrockkudden fram urkopplingsbar.
- Sidokrockkuddar fram.
- Sidokrockgardiner fram och bak.
- Knäkrockkudde, förare.
• Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
• Trepunktsbälten på samtliga platser.
Skyddsbalkar
I samtliga sidodörrar.
Övrig säkerhet
• Barnsäkra lås bak.
• Högt monterat bromsljus (LED).
• Isofix barnstolsfästen bak.
• Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte
utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de
krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

Toyota C-HR
1,2 TURBO
Multidrive S

1,8 HSD
Aut

Längd, mm

4360

4360

Bredd, mm

1795

1795

Höjd, mm

1565

1555

Axelavstånd, mm

2640

2640

Spårvidd fram, mm

1550 - Active, 1540

1550 - Active, 1540

Spårvidd bak, mm

1570 - Active, 1560

1570 - Active, 1560

Markfrigång, mm

160

148

1560-1585

1455-1535

Totalvikt, kg

1930

1860

Dragvikt, kg

1100

725

YTTERMÅTT/VIKT

Tjänstevikt, min-max, kg ◊

LASTKAPACITET
Max taklast, kg
Max last, kg ◊
Bagageutrymme, l, upp till insynskyddet

75

75

345-370

325-405

377
372 med tillvalet JBL

377
372 vid tillvalet JBL

Tvärställd 4-cyl. turbomotor med dubbla överliggande
kamaxlar, 16 ventiler

4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar,
16 ventiler

Direktinsprutning

Elektronisk insprutning

MOTOR
Typ
Bränslesystem

1197

1798

Max vridmoment, Nm

185 Nm vid 1500-4000 v/min

142 Nm vid 3600 v/min

Max effekt, kW/hk

85 kW/116 hk vid 5600 v/min

72 kW/98 hk vid 5200 v/min

Cylindervolym, cm3

MOTOR, EL
Typ

Permanent magnet syncronmotor
Av nickelmetallhydridtyp (NiMH),
28 seriekopplade moduler, 201,6 volt

Batteri
Max vridmoment, Nm

163 Nm

Max effekt, kW/hk

53 kW/72 hk

MOTOR, HYBRID SYNERGY DRIVE
Max uteffekt

90 kW/122 hk

KRAFTÖVERFÖRING
Drivning

AWD

Framhjulsdrift

Växellåda

Multidrive S automatväxellåda med sekventiell
växlingsmöjlighet

Elektronisk konstant variabel transmission (E-CVT)

Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ

Individuell hjulupphängning av MacPherson-typ

Dubbla länkarmar

Dubbla länkarmar

Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)

Elektrisk styrservo EPS (Electric Power Steering)

10,4

10,4

CHASSI
Fram
Bak

STYRNING
Kuggstångsstyrning
Vänddiameter, m på hjul

HJUL OCH DÄCK
Fälgar

17"x6,5J, 18"x7J

17"x6,5J, 18"x7J

Däck

215/60R17, 225/50R18

215/60R17, 225/50R18

Reservhjulet ersatt av reparationskit

Reservhjulet ersatt av reparationskit

Ventilerade skivor

Ventilerade skivor

Solida skivor

Solida skivor

Reservhjul

BROMSAR
Framhjul
Bakhjul

PRESTANDA
Toppfart km/tim

180

170

11,4 sek

11,0 sek

50 liter

43 liter

95 oktan blyfri bensin

95 oktan blyfri bensin

3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar
(ingen milbegränsning första året)

3 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar
(ingen milbegränsning första året)

Garanti mot genomrostning av karossen*

12 år utan milbegränsning

12 år utan milbegränsning

Garanti mot ytrost och lackskador*

3 år utan milbegränsning

Acc. 0-100 km/tim

BRÄNSLETANK
Volym

BRÄNSLEKVALITET
Typ

GARANTIER
Nybilsgaranti*

Elhybridgaranti*

3 år utan milbegränsning
5 år eller 10.000 mil vilket som först inträffar **

Vagnskadegaranti

3 år utan milbegränsning

3 år utan milbegränsning

Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt

3 år utan milbegränsning

3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information kring garantivillkor.
◊ Värdena är preliminära. Tjänstevikten bestäms individuellt beroende på bilens utrustning. Den maximala lastförmågan är mellanskillanden mellan totalvikten och tjänstevikten.
* Gäller för material- och tillverkningsfel.
** Genom årlig Elhybridservice, förlängs garantitiden på elhybridbatteriet tills bilen är 10 år. Förlängs med 1 år/1.500 mil.

UTRUSTNING

för Toyota C-HR med bensinmotor och elhybrid

Active

Executive

Elhybrid
Active

Elhybrid
Executive

Antenn, takmonterad "hajfena"

•

•

•

•

Automatiskt helljus (AHB)

•

•

•

•

Backkamera

•

•

•

•

Bakrutetorkare med intervallfunktion

•

•

•

•

Centrallås fjärrstyrt

•

•

•

•

Dimljus fram

•

•

•

•

Dörrhandtag i karossens färg

•

•

•

•

Fälgar, 17 tum lättmetall

•

EXTERIÖRT

•

Fälgar, 18 tum lättmetall

•

•

Intelligent parkeringsassistans (S-IPA)

•

•

Nyckelfritt låssystem, Smart Entry

•

•

Rutor bak, mörktonade

•

•

Sidobackspeglar automatiskt elinfällbara

•

•

Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara och
eluppvärmda med integrerade blinkers

•

•

•

•

Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om
mellan varselljus och halvljus)

•

•

•

•

Strålkastare halogen

•

•

•

•

Strålkastare med "Follow-me-home"-funktion
(30 sek fördröjning innan ljuset släcks)

•

•

•

•

Strålkastare med manuell nivåjustering

•

•

•

•

Takspoiler

•

•

•

•

Varselljus LED

•

•

•

•

Vindruta med uppvärmningsbar nedre del (de-icer)

•

•

•

•

Vindrutetorkare med regnsensor

•

•

•

•

Active

Executive

Elhybrid
Active

Elhybrid
Executive

Backkameradisplay

•

•

•

•

Backspegel automatiskt avbländande

•

•

•

•

Baksäte delbart och fällbart 60/40-delning

•

•

•

•

Dörrhandtag kromade

•

•

•

•

Eluttag 12V, 1 st

•

•

•

•

Farthållare, aktiv (ACC)

•

•

•

•

Friskluftsfilter

•

•

•

•

Fönsterhissar elmanövrerade

•

•

•

•

Förarsäte manuellt höj- och sänkbart

•

•

•

•

Förvaringsfack i framdörrar

•

•

•

•

Tak, svart

INTERIÖRT

•

Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd
Högtalare, 6 st

•

•

•
•

•

Interiördetaljer i blått

•

Interiördetaljer i brunt
Klädsel, tyg
Klädsel, halvskinn

•

•
•

•

•

UTRUSTNING

och motoralternativ för Toyota C-HR med bensinmotor och elhybrid

Active

Executive

Elhybrid
Active

Elhybrid
Executive

Lastkrokar i bagageutrymmet

•

•

•

•

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

•

•

•

•

INTERIÖRT

Luftreningssystem Nanoe TM. Neutraliserar allergiframkallande ämnen, bakterier och lukter.

•

•

Mugghållare, 2 st fram

•

•

•

•

Multiinformationsdisplay, färg, 4,2 tum (TFT)

•

•

•

•

Multimediasystem, Toyota Touch 2, med 8 tum pekskärm
och multimediaintegration. Radio, bluetooth handsfree och
streaming. Styrning av extern musikspelare via pekskärmen.
Fordonsinställningar

•

•

•

•

Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start

•

•

•

Ratt eluppvärmd

•

•

Ratt läderklädd, med kontroller för audio, telefon mm, samt
manuellt justerbar i höjd- och längdled

•

•

•

•

Solskydd med lampa och spegel, förare och passagerare fram

•

•

•

•

•

•

•

Startknapp, Smart Start
Svankstöd på förarplats eljusterbart

•

•

•

•

USB-uttag och AUX-ingång

•

•

•

•

Varningslampa för spolarvätska

•

•

•

•

Växelväljare läderklädd

•

•
•

•

Växelväljare Elhybrid

TILLVALSPAKET - Toyota C-HR
TILLVAL - avser både bensinmotor och elhybrid
Skinnklädsel, svart
JBL audiosystem med 9 st högtalare
Chrome Pack
List främre stötfångare, sidolist samt list på bakluckan kromade
Colour Pack
List främre stötfångare, backspegelkåpor, sidolist samt list på
bakluckan färgade
Go Navigation
Protection Pack
Bagagerumsmatta, Stänkskydd fram & bak samt svart skyddsplatta
bakre stötgångare
Sport Pack Främre kjol, bakre kjol samt sidokjolar
Teknikpaket
- Strålkastare LED, dimljus fram och bak LED, strålkastarnivå med
automatisk nivåjustering
- Sidobackspeglar med logotype (C-HR)projektion mot marken
- Döda-vinkeln-varnare BSM (Blind Spot Monitor).
Om detektorerna bak på bilen upptäcker ett fordon i din döda
vinkel. Tänds en varningslampa i den aktuella sidobackspegeln
- RCTA (Rear Cross Traffic Alert).
När föraren backar ut ur en parkeringsplats, använder RCTAfunktionen radarvågor för att upptäcka fordon bakom bilen som
inte kan upptäckas i sidobackspeglarna. Om ett fordon närmar
sig varnar RCTA föraren med en summerton och blinkande
indikatorer i sidobackspeglarna
= Tillval,

• = Standard

Active

Executive

Elhybrid
Active

Elhybrid
Executive

Toyota C-HR
1609:2

TILLBEHÖR OCH LACKFÄRGER

TILLBEHÖR
Som tillbehör finns bl a olika fälgar samt
Colour Pack i vitt, grått, limegrönt eller rött

Tillbehörsfälgar

Colour Pack,

list nedre grill, backspegelkåpor,
sidolist samt list på bakluckan.

LACKFÄRGER:

040 Super White*

209 Black Mica

1F7 Silver Metallic

1G3 Grey Metallic

3T3 Tokyo Red§

8X2 Nebula Blue

1K0 Metal Stream

4U3 Dark Brown Mica Metallic

§ Pearllack

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer
och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid webbjustering i mars 2018.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare
information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders Sverige AB.
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MILJÖMÄRKT TRYCKSAK
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E

* Ej metalliclack

070 White Pearl§

ISO 14001

Toyota Sweden AB är
ISO 14001 certifierat

