
Corolla 
1,6 touring stella/1,6 5-dörrars nova
Produktinformation



MILjÖMäRKT TRYCKSAK. 
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella januari 2006. 
Produktion: Elanders Anymedia AB. Tryck: Elanders Tofters AB.

Miljödeklaration
tiLLVErKning

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Säkerhetsdeklaration

BrÄnsLEDEKLArAtiOn
 Redovisat i liter/100 km.

1,6 
touring 

Man

1,6 
5-dörrar 

Man (Aut)

Blandad körning 7,2 7,0 (7,9)

Landsvägskörning 6,0 5,9 (6,4)

Stadskörning 9,2 9,0 (10,6)

 
Koldioxid (CO2)
 Redovisat i g/km.

Blandad körning 172 168 (190)

Landsvägskörning 144 141 (153)

Stadskörning 219 214 (253)

 
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. 

AVgAsrEning
 Redovisat i g/km.

1,6 
touring 

Man

1,6 
5-dörrar 

Man (Aut)

Kolmonoxid, CO 0,55 0,55 (0,26)

Kolväten, HC 0,04 0,04

Kväveoxider, NOx 0,01 0,01

Miljöklass 2005 2005

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

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.

 
ÖVrigt

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788,  
erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar  
för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer  
vänligen gå in på www.toyota.se.

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).

- Antispinnsystem TRC (Traction Control).

-  Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), och  
bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet:

- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.

- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).

- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.

- Energiabsorberande material i dörrarna.

-  Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid 
påkörning bakifrån (WIL). Uppfyller Folksams/Toyota bilförsäkrings krav på dokumente-
rad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.

- justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.

-  Krockkuddar: förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram 
och bak. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.

- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.

- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Lastförankring: Lastöglor för säker förvaring av last i lastutrymmet.

skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.

- Barnsäkra lås bak.

- Euro NCAP krocktest: 4 stjärnor.

- Högt monterat bromsljus.

- 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 Corolla Stella/Nova
1,6 

touring stella 
Man

1,6 
5-dörrars nova 

Man (Aut)

Yttermått / Vikt

Längd, mm 4410 4180

Bredd, mm 1710 1710

Höjd, mm 1520 1475

Axelavstånd, mm 2600 2600

Spårvidd fram, mm 1480 1480

Spårvidd bak, mm 1460 1460

Tjänstevikt, kg 1320 1300 (1330)

Totalvikt, kg 1660 1660 (1670)

Dragvikt, kg 1300 1300

Lastkapacitet

Max taklast, kg 100 75

Max last, kg 340 360

Motor

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

Bränslesystem Elektronisk insprutning.

Cylindervolym, cm3 1598

Max vridmoment 150 Nm vid 3800 v/min.

Max effekt 81 kW/110 hk vid 6000 v/min.

Kraftöverföring

Typ Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. Framhjulsdrift. 5-växlad manuell.  
(4-växlad aut med lock-up-funktion.)

Chassi

Fram Individuell hjulupphängning typ MacPherson.

Bak Torsionsaxel

styrning

Kuggstångsstyrning Kuggstångsstyrning

Servo Servo med elmotor.

Hjul och däck

Fälgar 15”x6” lättmetallfälgar

Däck 195/60 R15

Bromsar

Typ Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och  
bromsassistanssystem (BA). (Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak.)

Prestanda

Toppfart km/tim 190 190 (175)

Acc. 0-100 km/tim 10,2 sek 10,2 sek (11,8 sek)

Bränsletank

Volym 55 liter.

Bränslekvalitet

Typ 95 oktan blyfri bensin.

garantier

Nybilsgaranti 3 år/10.000 mil

Rostskyddsgaranti 12 år

Lackgaranti 3 år

Vagnskadegaranti 3 år

Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt 3 år
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UtrUstning
touring 
stella 

5-dörrars 
nova 

EXTERIÖRT

Antenn, takmonterad. • • 

Backspeglar, yttre, elektriskt justerbara och 
eluppvärmda.

• • 

Backspeglar, yttre, i karossens färg. • • 

Baklucka, öppningsbar inifrån. • • 

Bakruta, eluppvärmd. • • 

Bakrutetorkare, med intervallfunktion. • • 

Centrallås, fjärrstyrt. • • 

Dimljus, bak. • • 

Dörrhandtag i karossens färg. • • 

Fönsterglas, tonade. • • 

Lättmetallfälgar 15”. • • 

Reservhjul, full skala. • • 

Skyddslister på karossidorna, i karossens färg. • • 

Strålkastarrengörare av högtryckstyp. • • 

Stöldskydd, startspärr. • • 

Takreling (Touring). • 

Tanklucka med hållare för tanklock,  
öppningsbar inifrån.

• • 

Vindrutetorkare med variabel intervall- 
funktion.

• • 

INTERIÖRT

Backspegel, inre, avbländbar. • • 

Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40 
delning.

• • 

Baksätets sittdyna uppfällbart 60/40 delning. • • 

Burk-/mugghållare i centerkonsol fram. • • 

Dörrfickor fram. • • 

Eluttag 12V, med cigarettändare. • • 

UtrUstning
touring 
stella 

5-dörrars 
nova 

Farthållare. T 

Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade. • • 

Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt. • • 

Förarsäte, höj- och sänkbart. • • 

Förvaringsficka i framstolarnas rygg. • • 

Handskfack, låsbart med belysning. • • 

Handtag på bakluckans insida. • • 

Instrumentbelysning, justerbar. • • 

Instrumentbelysning, optitron. • • 

Instrumentbräda med metallfärgade inlägg. • 

Insynsskydd, bagage. • • 

Klädsel, tyg Stella & Nova. • • 

Luftkonditionering, automatisk (AAC). • 

Luftkonditionering, manuell. • 

Mittkonsol med förvaringsfack. • • 

Multidisplay: Yttertemperaturmätare,  
bränsleförbrukning, snitthastighet, klocka, 
förberedd för navigeringsutrustning.

• • 

Radio/CD integrerad, 4 st högtalare. • • 

Ratt, justerbar i höjdled och längdled. • • 

Ratt, läderklädd med kontrollknappar för 
ljudanläggningen.

• • 

Strålkastarnivå, justerbar inifrån. • • 

Varningslampa för handbroms, låg bränsle-
nivå och öppna dörrar.

• • 

Varningssummer för halvljus när tändningen 
är av.

• • 

Varvräknare. • • 

Växelspaksknopp, läder. • • 

• = standard
T = tillval


