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Miljödeklaration

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 

- Antispinnsystem TRC (Traction Control). 
- Elektroniskt styrt antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control). 
- Hjälpsystem vid start i motlut (HAC). 
- Hjälpsystem vid utförskörning (DAC). (Endast automat) 
- Integrated Active Drive System. 
- 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 (WIL) för att motverka pisksnärtskador  

(whiplashskador) vid påkörning bakifrån. Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkrings 
krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av 
försäkringspremie.

- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram. 
- Krockkuddar, 9 stycken: 
  - Krockkuddar fram, förare och passagerare.  
   (Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.) 
  - Sidokrockkuddar fram. 
  - Sidokrockgardiner fram och bak. 
  - Knäkrockkudde för förarplatsen. 
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara. 
- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar. 
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak. 
- Högt monterat bromsljus. 
- ISO-fix barnstolsfästen bak. 
- LED-dioder i bakljus som ger ett mer intensivt bromsljus. 
- Run Flat Tyres (RFT). (Endast Executive+) 
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år). 
- Övervakningssystem för lågt lufttryck i däcken (TPWS). (Endast Executive+)

FORSKNING & UTVECKLING 

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

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001. 

BRÄNSLEDEKLARATION  
Redovisat i liter/100 km.

2,0 VVT-i
Man (Aut)

2,2 D-4D 135
Man

2,2 D-4D 180
Man

Blandad körning 8,6 (9,0) 6,6 7,0

Landsvägskörning 7,2 (7,4) 5,8 6,1

Stadskörning 11,0 (11,6) 8,1 8,4

Koldioxid, CO2 

Redovisat i g/km.

Blandad körning 202 (212) 175 185

Landsvägskörning 170 (175) 153 163

Stadskörning 257 (273) 213 223

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.

AVGASRENING 
Redovisat i g/km.

2,0 VVT-i
Man (Aut)

2,2 D-4D 135
Man

2,2 D-4D 180
Man

Kolmonoxid, CO 0,39 (0,27) 0,20 0,12

Kolväten, HC 0,04 -

Kväveoxider, NOx 0,02 (0,04) 0,19 0,13

Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx - 0,20 0,14

Partiklar - 0,002 0,003

Miljöklass   2005

Katalysator: 2 st 3-vägs katalysatorer. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)  
Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel) 
Toyota D-CAT. DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid och partikel utsläpp. (Diesel D-4D 180)

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.

Partikelfilter: Diesel Particulate Filter DPF. (Diesel D-4D 135)

ÖVRIGT 
I enlighet med gällande regler för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sin bil för återvinning den dag den har tjänat ut. 
För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.



Tekniska data

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 tryckningen i september 2007.

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

2,0 VVT-i
Man (Aut)

2,2 D-4D 135
Man

2,2 D-4D 180
Man

Yttermått/vikt  

Längd, mm 4395 (4315 utan hjul på baklucka). 4395 (4315 utan hjul på baklucka). 4315

Bredd, mm 1815 1815 1855

Höjd, mm 1685 (1720 med takreling). 1685 (1720 med takreling). 1685

Axelavstånd, mm 2560 2560 2560

Spårvidd fram, mm 1560 1560 1560

Spårvidd bak, mm 1560 1560 1560

Markfrigång, mm 191 182 182

Tjänstevikt, kg 1600 (1650) 1720 1730

Totalvikt, kg 2070 (2110) 2190 2190

Dragvikt, kg 2000 (1500) 2000 2000

Lastkapacitet

Lastlängd, mm 800 (1500 med fällt baksäte). 800 (1500 med fällt baksäte). 800 (1500 med fällt baksäte).

Lastvolym 586 liter räknat upp till 
fönstrets nederkant.

586 liter räknat upp till  
fönstrets nederkant.

586 liter räknat upp till  
fönstrets nederkant.

Max taklast, kg 100 100 100

Max last, kg 470 (460) 470 460

Motor 

Typ 4 cyl. VVT-i motor med över– 
liggande kamaxlar, 16 ventiler.

4 cyl. motor, turboladdning med  
överliggande kamaxlar, 16 ventiler.

Bränslesystem Elektronisk insprutning. Direktinsprutning med Common Rail.

Cylindervolym, cm3 1998 2231

Max vridmoment 194 Nm vid  
4000 v/min.

310 Nm vid  
2000-2800 v/min.

400 Nm vid  
2000-2600 v/min.

Max effekt 112 kW/152 hk  
vid 6000 v/min.

100 kW/136 hk  
vid 3600 v/min.

130 kW/177 hk  
vid 3600 v/min.

Kraftöverföring 

Drivning Dynamisk fyrhjulsdrift (Active Torque Control 4WD).

Växellåda 5-växlad manuell. (4-stegs automat.) 6-växlad manuell.

Chassi

Fram Individuell hjulupphängning, MacPherson, med dubbla triangellänkar och krängningshämmare.

Bak Torsionaxel med skruvfjädrar. 

Styrning

Kuggstångsstyrning Elektriskt styrservo (EPS).

Vänddiameter, m 10,2

Hjul och däck

Fälgar 16”x6,5”J Stålfälg (17”x7”J lättmetallfälg för Cross Sport/Executive). 17”x7”J lättmetallfälg.

Däck 215/70R16” (225/65R17” Cross Sport och Executive). 225/65R17

Reservhjul Fullstorleksreservhjul på baklucka. Cross Sport, Executive och Executive+ har ersatt reservhjulet med ett reparationskit.

Bromsar

Typ Låsningsfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD). Bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).

Framhjul Ventilerade skivor.

Bakhjul Solida skivor.

Prestanda

Toppfart, km/tim 185 (175) 180 200

Acc. 0-100, km/tim 10,6 sek (12,0 sek) 10,5 sek 9,3 sek

Bränsletank

Volym 60 liter.

Bränslekvalitet

Typ 95 oktan blyfri bensin. Diesel

Fabriksgaranti 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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STANDARDUTRUSTNING  
Tillgänglig med 2,0 VVT-i och 2,2 D-4D 135

EXTERIÖRT 

Bakrutetorkare, med intervallfunktion.

Centrallås, fjärrstyrt.

Dörrhandtag i karossens färg.

Framruta med eluppvärmt viloläge för 
vindrutetorkare.

Reservhjul, placering bakdörr.

Reservhjulskåpa, i karossens färg.

Samtliga rutor, UV-reducerande och tonade.

Separata strålkastare för hel- och halvljus.

Sidobackspeglar, elektriskt justerbara och 
eluppvärmda, i karossens färg.

Strålkastarnivå, justerbar inifrån.

Strålkastarrengörare av högtryckstyp.

Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.

Takreling.

Vindrutetorkare med intervallfunktion.

16” stålfälgar med heltäckande hjulsidor.

INTERIÖRT 

Armstöd med förvaringsbox fram.

Baksäte, delbart 60/40.

Baksäte, fällbart för ett plant lastgolv (Toyota 
Easy Flat).

Baksäte, justerbart i längdled (165 mm).

Burk-/mugghållare i armstöd bak, 2 st.

Burk-/mugghållare, 2 st fram.

Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.

Eluttag 12V i bagageutrymmet.

Eluttag 12V i förvaringsbox mellan säten fram.

Fönsterhissar elmanövrerade, fram/bak med 
klämskydd.

Förarstol, höj- och sänkbar.

Förvaringsficka på förarstolens ryggstöd.

Handskfack, dubbla.

Luftkonditionering, manuell.

Nackskydd, justerbara, på samtliga platser.

Optitron instrumentering med LCD 
informationsdisplay.

Radio/CD/läser MP3-format på CD med  
6 högtalare.

Ratt, 3-ekrad.

Ratt, justerbar i höjdled och längdled.

Stöldskydd, immobilizer.

yttertemperaturmätare.

CROSS SPORT  
(utöver standardutrustningen)  
Tillgänglig med 2,0 VVT-i och 2,2 D-4D 135

EXTERIÖRT 

17” 6-ekrade lättmetallfälgar.

Dimljus fram.

Ingen takreling.

Kromade inlägg i grill och underkörningsskydd.

Parkeringssensorer bak, 4 st.

Reservhjul på baklucka ersatt av reparationskit.

Rutor bak, mörktonade.

Sidobackspeglar, elektriskt justerbara och 
infällbara och eluppvärmda, i karossens färg.

Reparationskit för däck.

INTERIÖRT 

Bluetooth® handsfree.

Farthållare.

Handskfack med kylfunktion.

Luftkonditionering automatisk, individuella 
inställningar vä/hö sida fram.

Radio/CD/läser MP3-format på CD med 6 högta-
lare. CD-växlare (6 CD) integrerad i mittkonsolen. 

Ratt, 3-ekrad med audiokontroller och läderklädd.

TILLVAL 

Taklucka (endast bensin). 

EXECUTIVE  
(utöver standardutrustningen)  
Tillgänglig med 2,0 VVT-i och 2,2 D-4D 135

EXTERIÖRT 

17” 5-ekrade lättmetallfälgar.

Centrallås, fjärrstyrt med intelligent nyckel.

Dimljus fram. 

Ingen takreling.

Regnsensor för vindrutetorkare.

Reservhjul på baklucka ersatt av reparationskit.

Sidobackspeglar, elektriskt justerbara och 
infällbara och eluppvärmda, i karossens färg.

Reparationskit för däck.

INTERIÖRT 

Backspegel, inre, automatiskt avbländbar.

Farthållare.

Förarstol, elektriskt justerbar.

Handskfack med kylfunktion.

Klädsel, skinn.

  

Luftkonditionering automatisk, individuella 
inställningar vä/hö sida fram.

Radio/CD/läser MP3-format på CD med 6 högta- 
lare. CD-växlare (6 CD) integrerad i mittkonsolen. 
(Fullkartsnavigation och CD-växlare går ej att 
kombinera.)

Ratt, 3-ekrad med audiokontroller och läderklädd.

Skymningssensor (dämpar belysning av 
instrument och displayer vid mörker).

Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel).

TILLVAL 

Backkamera (ingår i navigationssystemet).

Navigeringssystem (DVD) med full kartbild, 
röststyrt med trafikmeddelandeservice. Handsfree 
med Bluetooth®-teknik. Knappar på ratten 
för smidig hantering av handsfreefunktionen. 
(Fullkartsnavigation och CD-växlare går ej att 
kombinera.)

Taklucka (endast bensin).

EXECUTIVE+  
(utöver utrustningspaketet Executive) 
Tillgänglig med 2,2 D-4D 180

EXTERIÖRT 

Strålkastare, mörktonade.

Skärmbreddare lackerade i karrossens färg.

Övervakningssystem för lågt lufttryck i däcken 
(TPWS).

18” 5-ekrade lättmetallfälgar med Run Flat däck 
(RFT).

Kromade inlägg i grill.

Rutor bak, mörktonade.

INTERIÖRT 

Navigeringssystem (DVD) med full kartbild, 
röststyrt med trafikmeddelandeservice. Handsfree 
med Bluetooth®-teknik. Knappar på ratten för  
smidig hantering av handsfreefunktionen. 
(Fullkartsnavigation och CD-växlare går ej att 
kombinera.)

Backkamera (ingår i navigationssystemet).


