GT86 Produktinformation

www.toyota.se

MILJÖDEKLARATION
TILLVERKNING
Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.
BRÄNSLEDEKLARATION
Redovisat i liter/100 km.
Blandad körning

2,0 D-4S Boxer
Man (Aut)
7,8 (7,1)

Landsvägskörning

6,3 (5,7)

Stadskörning

10,4 (9,6)

KOLDIOXID, CO2
Redovisat i g/km.
Blandad körning

196 (183)

Landsvägskörning

146 (131)

Stadskörning

240 (223)

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 och testcykel (NEDC/WLTP). Värden inom (parentes) avser automatväxellåda.

AVGASRENING
Redovisat i mg/km.
Kolmonoxid, CO

2,0 D-4S Boxer
Man (Aut)
290,6 (319,9)

Kolväten, HC

40,7 (42,5)

Kolväten exkl. metan, NMHC

34,4 (35,0)

Kväveoxider, NOx

11,4 (19,2)

Partiklar

0,35 (0,71)

Miljöklass

Euro 6

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

ENERGIDEKLARATION CO2
Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att
snabbt nå bästa arbetstemperatur.
Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och
rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.
Syresensor: Elektriskt förvärmd för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.
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 besök www.toyota.se.

Utsläpp av koldioxid för ”Medelbilen” i Sverige för 2016 var 123 g/km
(källa: Transportstyrelsen). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och
underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

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
Aktiv säkerhet:
• Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control) med Sport-inställning.
• Antispinnsystem TRC (Traction Control).
• Bromsljus som blinkar vid kraftig inbromsning för att varna bakomvarande
fordon.
• Hjälpsystem vid start i motlut HAC (Hill-start Assist Control).
• Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD)
och bromsassistanssystem (BA).
Passiv säkerhet:
• Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
• Bältespåminnare för framsäten.
• Energiabsoberande material för huvudets islagszoner.
• Energiabsoberande 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 fram och integrerade i sätena bak.
• Trepunktsbälten på samtliga platser.
Skyddsbalkar:
• I samtliga sidodörrar.
Övrig säkerhet:
• Högt monterat bromsljus.
• LED-bromsljus.
FORSKNING & UTVECKLING
Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssysfte
utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA
YTTERMÅTT/VIKT

2,0 D-4S Boxer
Man (Aut)

Längd, mm

4240

Bredd, mm

1775

Höjd, mm

1320

Axelavstånd, mm

2570

Spårvidd fram, mm

1520

Spårvidd bak, mm

1540

Markfrigång, mm

120 (130)

Tjänstevikt, kg ◊

1312 (1335)

Totalvikt, kg

1670 (1700)

Dragvikt, kg

0

LASTKAPACITET
Lastvolym, l
Max last min-max, kg ◊

243
358 (365)

MOTOR
Typ
Bränslesystem
Cylindervolym, cm3

4-cyl. Boxermotor med dubbla överliggande kamaxlar, 16 ventiler
Direktinsprutning D-4S
1998

Max vridmoment

205 Nm vid 6400-6600 v/min

Max effekt

147 kW/200 hk vid 7000 v/min

KRAFTÖVERFÖRING
Typ

Bakhjulsdrift. 6-växlad manuell
(Bakhjulsdrift. 6-stegad automat med sekventiell växlingsmöjlighet. Valbara körlägen SPORT och SNOW)

CHASSI
Fram
Bak

Individuell hjulupphängning typ MacPherson
Dubbla triangellänkar med krängningshämmare

STYRNING
Servo
Typ
Vänddiameter, m

Elektronisk servostyrning, EPS
Kuggstångsstyrning
10,8 på hjul

HJUL OCH DÄCK
Fälgar

17”x7J

Däck

215/45R17

Reservhjul

Reservhjulet ersatt av reparationskit

BROMSAR
Fram

Ventilerade skivbromsar

Bak

Ventilerade skivbromsar

PRESTANDA
Toppfart, km/tim
Acc. 0-100, km/tim

226 (210)
7,6 (8,2)

BRÄNSLETANK
Volym, l

50 liter

BRÄNSLEKVALITET
Typ

98 oktan blyfri bensin (rek)

GARANTIER
Nybilsgaranti*

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

Garanti mot genomrostning av karossen*

12 år utan milbegränsning

Garanti mot ytrost och lackskador*

3 år utan milbegränsning

Vagnskadegaranti

3 år utan milbegränsning

Serviceintervall
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt

1år eller 1.500 mil vilket som först inträffar.
3 år utan milbegränsning

Kontakta din Toyota-återförsäljare för detaljerad information om 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.

1608:1

UTRUSTNING GT86
Antenn takmonterad, ”hajfena”
Avgasrör dubbla och kromade
Bakljus med LED ljusledare
Centrallås fjärrstyrt
Diffuser, svart
Dimljus fram med svarta detaljer
Dörrhandtag i karossens färg
Fälgar 17 tum, lättmetall machined-face
Grill, undre, svart
Nyckelfritt låssystem, Smart Entry
Sidobackspeglar i karossens färg, eljusterbara, eluppvärmda och elektriskt
infällbara samt med integrerade blinkers
Skymningsrelä (vid skymning slår reläet automatiskt om mellan varselljus och
halvljus)
Spoiler bak
Strålkastare LED med automatisk nivåjustering
Strålkastare med ”Follow-me-home”-funktion
Strålkastarrengörare
Stötfångare fram och bak i karossens färg
Varselljus LED
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion

TILLBEHÖR

ENMÄR K

Trycksak
3041 0242

E

Miljömärkt trycksak

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 april 2018.

Armstöd fram med förvaringsbox
Backspegel utan ram och automatiskt avbländande
Belysning i bagageutrymmet
Dörrar klädda i mockaliknande material
Dörrhandtag kromade
Eluttag 12V fram
Farthållare
Flaskhållare fram (0,5 liter)
Framsäten eluppvärmda
Friskluftsfilter
Fönsterglas UV-absorberande
Fönsterhissar fram, elmanövrerade och låsbara samt med automatisk upp-och-ner-funktion
Förarsäte manuellt justerbart i höjdled
Förvaringsfickor i framdörrarna
Handbroms läderklädd
Handbromsknapp kromad
Instegsbelysning
Instegslister kromade
Instrumentpanel svart
Instrumentpanel, undre, i mockaliknande material
Klädsel i skinn/alcantara
Luftintag, på sidorna fram, med silverfärgade inlägg
Luftkonditionering, automatisk (AAC) med individuella inställningar vänster/höger sida fram
Multiinformationsdisplay med 4,2 tums skärm
Multimediasystem Toyota Touch 2, med 6,1 tums pekskärm och
multimediaintegration. Bluetooth hands-free 6 högtalare. USButtag och AUX-ingång
Nyckelfritt tändningssystem, Smart Start
Pedaler i aluminium
Ratt 3-ekrad, läderklädd med silverfärgade inlägg
Ratt manuellt justerbar i höjd- och längdled
Ratt med styrningskontroll för audio och farthållare
Ratt med växlingspaddlar (gäller automatisk växellåda)
Solskydd, förare och passagerare fram, med belysning och spegel
Sportstolar fram
Startknapp, Smart Start
Vindruta tonad i överkant
Vindruta värmeisolerad
Växelspak med kromade inlägg
Växelspaksknopp läderklädd med silverliknande inlägg
Växlingsindikator, GSI (gäller manuell växellåda)

Uppgradera Toyota Touch 2 med navigator. Till GT86 finns ett stort utbud av
tillbehör! För mer information kontakta din auktoriserade Toyota-återförsäljare
eller gå in på www.toyota.se.

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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Dekordekaler för tak, motorhuv eller dörrar i svart eller silver.

INTERIÖRT

CERT
IFI
E

EXTERIÖRT

ISO 14001

Toyota Sweden AB är
ISO 14001 certifierat

